Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 2. 10. 2014
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Vladimír Krejčí, Ing. Věra Dědíková, Jiří Nepodal,
Hana Sokolová, Ing. Vladislav Prokop, Ing. Jan Kudrle, Zdeněk Holman
Omluveni: ----A.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladislav Prokop, Vladimír Krejčí

B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 5.9.do 2.10.2014
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 5.9.do 2.10.2014
4) Prodloužení nájemní smlouvy
5) Rozpočtové opatření č. 6
6) Publikace
7) Sběr odpadu

C.

Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 1.2.
Bez připomínek
1.3.1.- Žádost pana Slavíka: V souvislosti s žádostí o odkoupení obecních pozemků pč.
426/26 a pč. st 103 byla předběžně dle tarifů roku 2014 vyčíslena odhadní cena
pozemků ve výši 26.000,- Kč. Podmínkou prodeje dotčených pozemků a
dodržení ceny je přechod vlastnictví bytové jednotky čp. 82 na žadatele v roce
2014. V případě uskutečnění prodeje v následujících letech bude cena
přepočítána dle tarifu platného pro daný rok.
1.4. - 1.7. 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. Přijata a odsouhlasena žádost firmy Revenge, a.s. o umístění kontejneru na sběr textilu.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
3.2. Přijata žádost pana Jiřího Nepodala o zaměření chodníků a komunikace pro plánovanou
zástavbu při výjezdu na Řepici. Vzhledem k tomu, že pozemky pod chodníky a
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komunikace jsou buď již v majetku obce nebo budou jako veřejné komunikace
žadatelem obci převedeny, zastupitelstvo souhlasí se zaměřením na náklady obce
Rovná.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
3.3. Přijata a odsouhlasena žádost Svazu žen o finanční příspěvek na organizační zajištění
adventních trhů ve výši 4.000,-- Kč.
Dále přijata žádost o finanční příspěvek ve výši 10.000,-- Kč na 4 kurzy se zaměřením
na osobní rozvoj. Po projednání této žádosti bylo odsouhlaseno, že bude proplacen
účetní doklad vystavený poskytovatelem kurzu ve výši max. 2.500,-- Kč za 1. kurz
konaný v listopadu 8. 11. 2014 ve společenském sále obecního řadu. Po předložení
prezenční listiny z 1. kurzu budou v závislosti na zájmu občanů o tento kurz projednány
příspěvky na další kurzy.
Ad. 4) Nájemní smlouva
V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník byla paní Pavlíně Kučerové
prodloužena nájemní smlouva na byt v obecní budově čp.20 pro období od 1.11.2014 do
31.10.2019.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
Ad. 5) Rozpočtové opatření
Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 1/10/2014 rozpočtové opatření č. 6.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
Ad. 6) Publikace
Projednán a odsouhlasen nákup publikací ze SODP.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
Ad. 7) Sběrný den
V sobotu 11. 10. 2014 se uskuteční sběrný den odpadů. Kontejnery budou přistaveny na
obvyklé místo na zpevněné ploše před bytovkami při výjezdu na Řepici.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Ing. Vladislav Prokop, Vladimír Krejčí
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