Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 1.10.2015
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Josef Topka, Vladimír Krejčí,
Pavla Rácová, Dana Cimburková, Jana Mrázová
Omluveni: Jiří Nepodal

A.

Určení ověřovatelů zápisu:

Ověřovatelé zápisu: Monika Kubařová, Josef Topka

B.

Seznámení s programem:
1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
2) Seznámení s došlou poštou za období od 4.9.2015 do 1.10.2015
3) Seznámení se žádostmi doručenými v období od 4.9.2015 do 1.10.2015
4) Kotlíkové dotace
5) Oprava tiskárny
6) Oprava přístřešku u rybníka
7) Pořízení kamery
8) Rozpočtové opatření č. 5. a 6
9) Uzavření obecního úřadu

C.

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
V uvedeném období nebyly přijaty žádné žádosti.
Ad. 4) Kotlíkové dotace
Starosta informoval přítomné o kotlíkových dotacích, které připravuje Jihočeský
kraj z Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, jejichž cílem je
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snížení emisí z lokálního vytápění domácností – jedná se o finanční podporu na
výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Bližší informace a materiály
budou občanům rozneseny do poštovních schránek.
Ad. 5) Oprava tiskárny
Odsouhlasena oprava tiskárny Rex rotary. Náklady na opravu budou činit cca
2000,-- Kč.
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Ad. 6) Oprava přístřešku u rybníka
Starosta informoval přítomné o přijetí odškodnění z pojišťovny za poškození
přístřešku u dolejšího rybníka vichřicí dne 8.7.2015 a o zadání jeho opravy.
Ad. 7) Pořízení kamery
S ohledem na hromadící se nepořádek a odpad u kontejnerů na tříděný odpad,
bylo odsouhlaseno pořízení kamery na hlídání tohoto prostoru.
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Ad. 8) Rozpočtové opatření
Usnesením 1/10/2015 bylo odsouhlaseno rozpočtové opatření č. 5 a 6.
Hlasování: pro – 8, proti – 0, zdržel se – 0
Ad. 9) Uzavření obecního úřadu
Z technických důvodů bude dne 5.11.2015 uzavřen obecní úřad a na místo toho
bude úřad otevřen dne 6.11.2015 od 18:00 hod., kdy zároveň bude zasedání
obecního zastupitelstva.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Jan Kudrle

Ověřil: Monika Kubařová, Josef Topka
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