Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 4. 12. 2014
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Bc. Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Jiří Nepodal, Pavla
Rácová, Jana Mrázová, Dana Cimburková
Omluveni: Vladimír Krejčí

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Monika Kubařová, Josef Topka

Seznámení s programem:

B.

C.

1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 14.11.2014 do 4.12.2014

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 14.11.2014 do 4.12.2014

4)

Schválení finančního rozpočtu obce Rovná na rok 2015

5)

Plán inventur 2014

6)

Smlouva o smlouvě budoucí s JVS

7)

Vyrozumění o administraci SZIF

8)

Usnesení Ústředního krizového štábu kvůli podezřelým zásilkám

9)

Schválení Místního programu obnovy vesnice 2015 - 2018

10)

Nabídka na zhotovení obecní vlajky a znaku

11)

Nákup nářadí

12)

Výměna pojistného ventilu

13)

Souhlas obce Rovná s účastí na projektu SoDP

14)

Rozpočtové opatření č. 8/2014

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
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
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V uvedeném období byla přijata žádost p. Josefa Topky ohledně odsouhlasení
možnosti zřízení příjezdové cesty k vlastnímu pozemku. V rámci probíhajícího
jednání zastupitelstva žadatel žádost odvolal.
Přijata stížnost pana Hulače na volně pobíhající smečku psů. Panu Hulačovi bude
odeslán vysvětlující dopis emailovou poštou o dalším postupu a každý majitel
psa obdrží poučení.
Ad. 4) Finanční rozpočet na rok 2015
Projednán finanční rozpočet obce Rovná na rok 2015. Všemi přítomnými
byl Usnesením č. 1/12/2014 schválen vyrovnaný rozpočet ve výši 2 100 000,- Kč
na příjmové i výdajové straně.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 5) Plán inventur 2014
Zastupitelstvo schválilo Plán inventur pro rok 2014 a stanovilo členy inventurní
komise – Pavlu Rácovou, Janu Mrázovou a Danu Cimburkovou.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 6) Smlouva o smlouvě budoucí s JVS
Odsouhlaseno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s Jihočeským vodárenským svazem na stavbu vodního díla
„Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ“.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 7) Vyrozumění o administraci SZIF
Seznámení s přijatým vyrozuměním o administraci SZIF Hlášení č. 5 o změnách
v rámci PRV – projekt: Vybudování víceúčelového objektu občanské vybavenosti
s vlastním parkovištěm a s oznámením o schválení platby ve výši 3.497.943,-Kč.
Ad. 8) Usnesení krizového štábu
Projednáno Usnesení Ústředního krizového štábu v souvislosti s podezřelými
zásilkami. Byl projednán doporučený postup při příjmu, nalezení a přebírání
poštovních zásilek a byla přijata preventivní opatření.
Ad. 9) Program obnovy vesnice
Odsouhlasen seznam plánovaných akcí pro roky 2015 – 2018 v programu obnovy
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vesnice.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 10) Nabídka na zhotovení obecní vlajky a znaku
V souvislosti s přijatou nabídkou na vyhotovení obecní vlajky a znaku bylo
rozhodnuto, že budou osloveny další firmy zabývající se touto problematikou,
aby bylo možné porovnat přijaté nabídky. Na základě přijatých nabídek bude
rozhodnuto, zda se obecní vlajka a znak budou nechávat zhotovit.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 11) Nákup nářadí
Na základě žádosti správce víceúčelového objektu, p. Kubaře, bylo schváleno
pořízení základního nářadí nutného k běžné údržbě objektu.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 12) Výměna pojistného ventilu
Vzhledem k nefunkčnosti pojistného ventilu na kotli na OÚ byla odsouhlasena
jeho výměna.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Ad. 13) Souhlas obce Rovná s účastí na projektu SoDP
Zastupitelstvo odsouhlasilo účast obce Rovná na projektu SoDP, na který bude
podána žádost o dotaci z Programu obnovy venkova JK na rok 2015.
Hlasování: pro - 8, proti – 0.
Ad. 14) Rozpočtové opatření č. 8/2014
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření č. 8/2014.
Hlasování: pro - 8, proti - 0.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Jan Kudrle
Ověřil: Monika Kubařová, Josef Topka
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