Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 5.12.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová, Zdeněk Holman,
Vladimír Krejčí, Ing. Věra Dědíková, Jiří Nepodal
Omluveni: Ing. Vladislav Prokop

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Hana Sokolová, Vladimír Krejčí

Seznámení s programem:

B.

C.

1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 8.11.2013 do 5.12.2013

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 8.11.2013 do 5.12.2013

4)

Seznámení s průběhem valné hromady SoDP

5)

Seznámení s dotačním titulem DT 1-5 POV

6)

Schválení finančního rozpočtu obce Rovná na rok 2014

7)

Informace ke zpívání u vánočního stromu

8)

Zaměstnání správce budovy víceúčelového objektu

9)

Pořízení časového spínače do kuchyňky u sálu na OÚ

10)

Schválení rozpočtového opatření č. 8

11)

Zahájení kurzu cvičení jógy.
Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.11. Bez připomínek
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno s korespondencí za uplynulé období.
Korespondence byla zaznamenána do knihy odeslané a přijaté pošty.
Ad. 3) Žádosti
3.1.

Přijato oznámení pana Topky, že v době vegetačního klidu provede
kácení náletových dřevin za rybníkem. Zastupitelstvo nemá námitek.
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3.2.

Přijata a projednána žádost pana Kučery o pokračování ve výkonu prací
pro obec (sečení a drobné opravy), které prováděl v uplynulém období za
nemocného pana Marouška. Vzhledem k tomu, že bylo zastupitelstvo obce
s odváděnou prací spokojeno, bude mít zájem o další spolupráci. Rozsah a
druh prací bude upřesněn před začátkem jarních prací po jednání s oběma
jmenovanými.

3.3.

Přijata žádost pana Peterky o souhlas s připojením pozemku č. 425/4
v k.ú. Rovná na vodovodní a kanalizační síť obec Rovná a o souhlas se
stavbou RD na jmenované parcele. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy
přítomných.

3.4.

Přijata žádost pana Horňáka o souhlas s řešením kanalizační přípojky a
septiku na pozemku č. 426/30. Zastupitelstvo souhlasí všemi hlasy
přítomných.

Ad. 4) Valná hromada SoDP
Pan Nepodal informoval všechny přítomné o průběhu valné hromady SoDP
konané dne 2. 12. 2013 v obci Cehnice.
Ad. 5) Dotační titul DT 1-5 POV
Projednáno a všemi hlasy přítomných zastupitelů schváleno zapojení obce Rovná
v roce 2014 do dotačního titulu DT 1-5 POV. Finanční prostředky budou určeny
na opravu komunikace pč. 55/1 a 634/1 „Na Vrškách“.
Ad. 6) Finanční rozpočet obce Rovná na rok 2014
Projednán finanční rozpočet obce Rovná na rok 2014. Všemi přítomnými
byl Usnesením č. 1/12/2013 schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 2 100 000,- Kč
na příjmové i výdajové straně.
Ad. 7) Zpívání u vánočního stromu
Projednáno organizační zajištění zpívání „Babského souboru z Poříčí“
u vánočního stromu, které proběhne dne 22.12.2013 od 17:00 hod. Občané obdrží
písemné oznámení o konání akce do poštovních schránek.
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Ad. 8) Správce budovy víceúčelového objektu
Zastupitelstvo projednalo zajištění provozování objektu občanské vybavenosti a
odsouhlasilo všemi hlasy přítomných uzavřít pracovní smlouvu mezi obcí Rovná
jako zaměstnavatelem a panem Michalem Kubařem jako zaměstnancem na
výkon práce správce výše jmenovaného objektu. Přesná pracovní náplň bude
uvedena v pracovní smlouvě.
Ad. 9) Časový spínač
Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup časového spínače k elektrickému přímotopu do
místnosti vedle sálu nad obecním úřadem, ve které probíhají pravidelné jazykové
kurzy. Časový spínač tak zajistí automatické temperování místnosti na dobu, kdy
je místnost využívána.
Ad. 10) Rozpočtové opatření č. 8
Usnesení č. 2/12/13 zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 8 všemi hlasy
přítomných.
Ad. 11) Zahájení kurzu jógy
Zastupitelstvo bylo seznámeno s jednáním s cvičitelkou paní Jakoubkovou, která
nabídne od ledna 2014 možnost přihlásit se do kurzu jógy. Cvičení se bude konat
v místnosti fitness víceúčelového objektu v Rovné. O době konání kurzu budou
občané informování ve vývěsní skříni. Zároveň bude paní Jakoubková využívat
místnost k provozovaní dalších, již běžících kurzů pro pokročilé.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Hana Sokolová, Vladimír Krejčí
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