Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3. 10. 2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Zdeněk Holman, Ing. Vladislav Prokop, Hana
Sokolová, Vladimír Krejčí, Ing. Jan Kudrle
Omluveni: Ing. Věra Dědíková, Pavla Rácová

A)

Určení ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé: Ing. Vladislav Prokop, Hana Sokolová
B)

Seznámení s programem

1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.
2) Seznámení s došlou poštou za období od 06.09.2013 do 03.10.2013.
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 06.09.2013 do 03.10.2013.
4) Seznámení se závěry jednání s JVS o připojení na vodárenskou soustavu.
5) Seznámení s návrhem úprav ÚP Rovná.
6) Seznámení s výsledky auditu hospodaření obce za I.-II. Q 2013.
7) Informace o organizaci sběrného dne nebezpečného odpadu.
8) Schválení rozpočtového opatření č. 6.
9) Informace o možném způsobu nakládání s odpady ze staveb.
Navržené a zařazené doplňující body programu:
10) Návrh na umístění zrcadla při výjezdu z ulice Na Ovčín – p. Krejčí.
11) Návrh na provedení kontroly uzemnění sloupů veřejného osvětlení – p. Kudrle.
12) Žádost o příspěvek na pořádání kurzu háčkování - Pí. Kubařová

C)

Plnění bodů programu

Ad. 1): Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání.
1.1. - 1.5. Bez připomínek.
1.6.

Napojení hasičské zbrojnice na vodovodní síť.

Způsob realizace byl schválen provozovatelem vodovodu Čevak. Nato byla uzavřena
smlouva o dodávce vody pro jmenovaný objekt a bylo objednáno napojení.
1.7. - 1.8. Bez připomínek.
1.9. Byla uzavřena smlouva s firmou Znakon, a.s. na opravu komunikace a mostku u
rybníka Rovenský a odeslána společně s dalšími přílohami na Ministerstvo pro místní
rozvoj.
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1.10.

- 1. 13. Bez připomínek.

1.14. Nad obrubníky v uličce Na Ovčín byla dle návrhu zastupitelstva ze dne 5.9. 2013
zhotovena okapnice z pozinkovaného plechu. Tím byly stavební úpravy ukončeny.
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.
Projednána žádost o vyjádření k udělení licence na provozování linkové
autobusové dopravy. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas všemi hlasy přítomných.
3.2.
Projednána žádost KUJCK o spolupráci na přípravě návrhů opatření vedoucích ke
zlepšení kvality ovzduší. Zastupitelstvo všemi hlasy přítomných souhlasí s poskytováním
informací potřebných k řešení projektu.
3.3.
Projednána žádost o souhlas s realizací stavby Obnova malé vodní nádrže v NPP
Rovná. Zastupitelstvo nemá námitek předloženému projektu.
Ad. 4) Jednání s JVS
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem a závěry jednání, kterého se v Českých
Budějovicích zúčastnili zástupci obce Rovná, obce Řepice, společnosti ČEVAK, svazku
JVS a projetkové kanceláře. Při jednání byl diskutován způsob, harmonogram a financování
realizace projektu. V návaznosti na jednání byla podána žádost o připojení na vodárenskou
soustavu Římov s realizací do konce roku 2016. Souběžně s ní byla podána žádost na
udělení výjimky na provozování stávajícího vodovodu do konce roku 2016.
Ad.5) Územní plán Rovná
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem příprav ÚP Rovná. V současné době jsou
připravovány podklady pro veřejné ústní projednání.
Ad.6) Audit hospodaření
Zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky auditu hospodaření za I.-II. Q 2013. Dle
auditorské firmy nebylo v hospodaření shledáno žádných závad. Audit však navrhuje
upravit formu zápisu z jednání zastupitelstva obce a vyžaduje schvalovat každé rozpočtové
opatření jednotlivě a provést o schválení zápis v samostatném bodě pro každé opatření.
Ad. 7) Sběrný den
Zastupitelstvo bylo informováno o organizaci sběrného dne nebezpečného odpadu. Ten se
uskuteční na volné ploše při výjezdu na Řepici dne 12. 10. 2013. Občané budou
informováni do poštovních schránek a na úřední desce.
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Ad. 8) Rozpočtové opatření č.6
Usnesení č. 1/10/13: Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 6 všemi hlasy
přítomných.
Ad. 9) Nakládání s odpady ze staveb
Byla podána informace o možném způsobu nakládání s odpady ze staveb. Společnost
Salvete, spol. s r.o. se sídlem Písecká 506, Strakonice umožňuje občanům uložit odpady ze
staveb na pozemcích jejich společnosti. Poplatky za uložení netříděného odpadu 160
Kč/tunu, dále za beton, kámen, asfalt 140 Kč/t a za cihly, tašky apod. 150 Kč/tunu.
Uvedené ceny jsou bez DPH, otevírací doba Po-Pá 6,00 – 16,00 hod.
Ad. 10) Umístění zrcadla
P. Krejčí navrhuje umístit zrcadlo pro zlepšení viditelnosti při výjezdu z ulice Na Ovčín.
Zastupitelstvo odsouhlasilo všemi hlasy přítomných posoudit umístění bezpečnostních
prvků na komunikacích v celé obci a návrh řešit společně s celou obcí v roce 2014 za
přispění grantu KUJCK.
Ad. 11) Kontrola uzemnění sloupů VO
P. Kudrle upozornil na vadné uzemnění jednoho ze sloupů VO. Zhotovitel díla p. Vokáč
bude vyzván starostou obce k nápravě a ke kontrole ostatních sloupů.
Ad. 12) Kurz háčkování
Pí. Kubařová podala ústní žádost o příspěvek na pořádání kurzu háčkování dne 12. 10.
2013. Zastupitelstvo schválilo všemi hlasy příspěvek 1.500,- Kč.
Zapsal: Vladimír Krejčí
Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil:

Stránka 3 z 3

