Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 1. 12. 2016
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Jiří Nepodal, Josef Topka
Omluveni: Jana Mrázová, Vladimír Krejčí
Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a
je usnášení schopné, neboť je přítomno 7 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:05 hod.
A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl, určit ověřovateli zápisu p. Nepodala a pí Kubařovou a zapisovatelkou
pí Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/12/2016
Zastupitelstvo obce Rovná určuje, ověřovateli zápisu p. Nepodala a pí Kubařovou.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/12/2016 bylo schváleno
B. Schválení navrženého programu:
Návrh usnesení č. 2/12/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 4. 11. 2016 do 1. 12. 2016
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 4. 11. 2016 do 1. 12. 2016
Schválení finančního rozpočtu pro rok 2017
Schválení spisového a skartačního řádu obce Rovná
POV 2017, výběr mobiliáře
Plán inventur 2016
Likvidace silážní jámy
Žádost o uvolnění z funkce
Výběr obecního znaku
Ukončení veřejnoprávní smlouvy
Oznámení obce
Schválení rozpočtových opatření

Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/12/2016 bylo schváleno
C. Plnění bodů programu:
Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Předložen zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce. K zápisu nabyly podány žádné
připomínky ani opatření.
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Návrh usnesení č. 3/12/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/12/2016 bylo schváleno
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé období a to od 4.
11. 2016 do 1. 12. 2016. Korespondence byla zaznamenána do Podacího deníku.
2.1 -MěÚ Strakonice, odbor školství – dle novely zákona č. 178/2016 Sb ., kterým se
mění zákon č. 591/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů
ukládá zřizovatelům mateřských škol s účinnosti od 1.1.2017 vymezit školské obvody
spádových mateřských škol.
Na základě projednání v souladu s výše uvedenou novelou školského zákona
předkládá MěÚ Strakonice odbor školství a cestovního roku návrh smlouvy o zajištění
předškolního vzdělávání ve školském obvodu spádové mateřské školky a to do
Mateřské školky Strakonice, Šumavská 264, byl předložen nový návrh smlouvy o
zajištění předškolního vzdělávání.
Byl předložen návrh dohody o ukončení původní smlouvy z roku 2013 s ukončením k
31.12.2016.
Návrh usnesení č. 4/12/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje.
a) ukončení stávající smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání uzavřené 4.1.2013 k
31.12.2016.
b) návrh nové smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání ve školním obvodu Strakonice od
1.1.2017.
c) smlouva o příspěvku zůstává v platnosti.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/12/2016 bylo schváleno
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – vydáno Rozhodnutí o umístění stavby
„Prodloužení vodovodního a kanalizačního řádu Rovná“ pro firmu PROTOM s.r.o.
s nabitím právní moci dne 10. 11.2016.
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení – „stavba vodovodního díla Rovná, prodloužení vodovodu a kanalizace“
- KÚ JčK, odbor životního prostředí – Oznámení o zahájení správního řízení a
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů
- Finanční správa – Informace Generálního finančního ředitelství ve věci právní
úpravy zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro
obecní a krajské úřady
- Na základě zákona č. 218/2000 Sb., jsou povinny vést své účty u České národní
banky. Na tohoto oznamuje VZP ČR zřídila bankovní účet u ČNB.
- MěÚ Strakonice, odbor rozvoje – Sdělení o změně č. 1 Územního plánu Osek
- Svazek obcí Dolního Pootaví – oznámení o konání valné hromady dne
13. 12.
2016 od 14:00 hod. Účast - starosta obce.
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- Byla projednána IV. Úplná aktualizace ÚAP ORP Strakonice
- MěÚ Strakonice, stavební odbor - Rozhodnutí o umístění stavby „RD, napojení
stavby na inženýrské sítě, vrt pro tepelné čerpadlo, zpevnění plochy a oplocení a
stavební povolení pro RD“, p. Hofmann na pozemku p. č. 58/1 k. ů. Rovná
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostření – Rozhodnutí o povolení vodního díla
Rovná, prodloužení vodovodu a kanalizace pro firmu PROTOM Strakonice s.r.o. na
parcele p.č. 643 v ků. Rovná.
- SMOOS – pozvánka na valnou hromadu dne 13. 12. 2016 od 16:00 hod. Účast
místostarosta obce.
- Exekutorský úřad Písek – žádost o zveřejnění dražební vyhlášky na oficiální desce
obce – vyvěšeno.
- Čevak a.s. – dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek a závazků
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata a zamítnuta žádost Občanského sdružení PREVENT o poskytnutí
dotace na provoz kontaktního centra.
Návrh usnesení č. 5/12/2016
Obec nebude poskytovat finanční dotaci Občanskému sdružení PREVENT.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/12/2016 bylo schváleno
3.2. Žádost p. Pichlera o pronájem obecního sálu dne 3. 12. 2016.
Návrh usnesení č. 6/12/2016
Zastupitelstvo nemá k pronájmu sálu námitek.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/12/2016 bylo schváleno
3.3. Žádost paní Marie Burjakové o vydání potvrzení, že na parc. č. 55/7 v k.ú. Rovná se
nachází stavba stodoly. Písemné potvrzení bylo vydáno.
Návrh usnesení č. 7/12/2016
Zastupitelstvo nemá námitek k vydanému potvrzení.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/12/2016 bylo schváleno
3.4.

Žádost sl. Marcely Levé o vydání potvrzení o placení odpadu. Potvrzení bylo
vystaveno dle dohledané skutečnosti.
Návrh usnesení č. 8/12/2016
Zastupitelstvo nemá námitek k vydanému potvrzení.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
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Usnesení č. 8/12/2016 bylo schváleno
3.5.

Elektroinvest s r.o.– žádost o vyjádření z hlediska existence stávajících inženýrských
sítí na akci Rovná parc. č. 423/9 kNN
Návrh usnesení č. 9/12/2016
Zastupitelstvo pověřuje starostu ke zpracování připomínek.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9/12/2016 bylo schváleno

3.6.
Předložena žádost sportovního šipkového klubu „Letka Rovná“ na příspěvek na
činnost roku 2016. Dále o příspěvek na vánoční turnaj, který bude konán dne 25.11.2016 a na
před-silvestrovský turnaj, který se bude konat dne 30.11.2016.
Návrh usnesení č. 10/12/2016
a) Zastupitelstvo nesouhlasí s příspěvkem na činnost roku 2016, protože musí být
podána na začátku roku.
b) Zastupitelstvo souhlasí s příspěvkem na na vánoční turnaj, který bude konán dne
25.11.2016 a na před-silvestrovský turnaj, který se bude konat dne 30.11.2016 a to
jako spolupořadatel akcí a to 750,00 Kč na každou akci - občerstvení účastníků akcí.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/12/2016 bylo schváleno
4) Finanční rozpočet pro rok 2017
Návrh rozpočtu byl zveřejněn v době od 3. 11. 2016 do 1. 12. 2016.
Návrh usnesení č. 11/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje vyrovnaný rozpočet pro rok 2017 ve výši 2 500 000,- Kč na
příjmové i výdajové straně.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/12/2016 bylo schváleno
5) Schválení Spisového a skartačního řádu obce Rovná
Předložena a projednána upravená podoba Spisového a skartačního řádu obce.
Návrh usnesení č. 12/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje předložený Spisový a skartační řád obce Rovná.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 12/12/2016 bylo schváleno
6) POV 2017 – výběr mobiliáře
Projednána nabídka na výběr mobiliáře z POV 2017.
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7) Plán inventur 2016
Zastupitelstvo bylo seznámeno s plánem inventur pro rok 2016.
Návrh usnesení č. 13/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur pro rok 2016 a jako členy inventurní komise
stanovuju Pavlu Rácovou, Janu Mrázovou a Danu Cimburkovou.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 13/12/2016 bylo schváleno
8) Likvidace silážní jámy
ZD Přešťovice oslovilo obec v souvislosti s probíhající likvidací silážní jámy, zda nemá obec
zájem se na této akci finančně podílet.
Návrh usnesení č. 14/12/2016
Zastupitelstvo obce se odmítá finančně podílet na likvidaci silážní jámy.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 14/12/2016 bylo schváleno
9) Žádost o ukončení činnosti ve funkci
Pan Jiří Nepodal předložil žádost o ukončení činnosti ve funkci předsedy kontrolního výboru
ke dni 31. 12. 2016 z důvodu pracovního zaneprázdnění.
Návrh usnesení č. 15/12/2016
Zastupitelstvo souhlasí, s ukončením činnosti pana Jiřího Nepodala ve funkci předsedy
kontrolního výboru na základě vlastní žádosti k 31. 12. 2016 a od 1. 1. 2017 schvaluje
předsedou kontrolního výboru pana Josefa Topku. Pana Jiřího Nepodala, jmenuje
členem kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 15/12/2016 bylo schváleno
10) Výběr obecního znaku
Zastupitelstvo obce s podporou návrhů občanů rozhodlo o výběru návrhů č. 2 a č. 1, na
základě kterých bude zhotoven návrh obecního znaku a obecní vlajky. Návrh bude zaslán
výboru pro heraldiku Poslanecké sněmovny ČR ke schválení.
11) Ukončení veřejnoprávní smlouvy
Přijata a projednána dohoda na ukončení veřejnoprávní smlouvy s městem Strakonice.
Návrh usnesení č. 16/12/2016
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí s uzavřením dohody o ukončení účinnosti
veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Strakonice na zajištění výkonu přenesené
působnosti silničního a speciálního stavebního úřadu, a to ke dni 31. 12. 2016 a
pověřuje starostu obce podpisem této dohody.
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Výsledek hlasování: Pro – 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 16/12/2016 bylo schváleno
12) Oznámení obce
Obec Rovná a obecní úřad Rovná oznamuje občanům, že dne 29.12.2016 bude uzavřen v
úředních hodinách. Nejbližší termín bude 5.1.2017.
13) Schválení rozpočtového opatření č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016
Pí. Kubařovou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016.
Návrh usnesení č. 17/12/2016
Zastupitelstvo schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 7/2016, 8/2016 a 9/2016.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 17/12/2016 bylo schváleno
Zasedání bylo ukončeno: ve 21:15 hodin
Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 8.12.2016
Ověřovatelé:
Monika Kubařová
Jiří Nepodal
Starosta:

.................................
.................................
Ing. Jan Kudrle …......................................................
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