Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 6.10.2016
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Bc. Karel Sokol, Vladimír Krejčí, Monika Kubařová, Jiří
Nepodal, Josef Topka, Jana Mrázová
Omluveni: Pavla Rácová, Dana Cimburková
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: 19:10 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Sokola a pí. Kubařovou a zapisovatelkou
sl. Mrázovou.
Návrh usnesení č. 1/10/2016
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p. Sokola a pí. Kubařovou
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/10/2016 bylo schváleno
B. Schválení navrženého programu:
Návrh usnesení č. 2/10/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 2.9.2016 do 6.10.2016
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 2.9.2016 do 6.10.2016
Oznámení o přerušení dodávky el. Energie
Schválení rozpočtového opatření
Nabídka pojišťovny DAS
Valná hromada Svazku obcí Dolního Pootaví
Nákup nabíječky k hasičskému vozu

Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/10/2016 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 nebyly podány žádné
připomínky ani opatření.
Návrh usnesení č. 3/10/2016
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání ze dne 1.9.2016.
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Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/10/2016 bylo schváleno
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé období a to od
2.9.2016 do 6.10.2016. Korespondence byla zaznamenána do Podacího deníku.
- Piráti – nabídka delegování členů do volební komise za stranu Piráti
- MěÚ Strakonice, odbor dopravy - protokol o zápisu z jednání o omezení přístupu
na hráz rybníka Rakovák, konaného dne 6.9.2016 od 10:00 hod.
- MěÚ Strakonice, odbor stavební, oznámení o vydání rozhodnutí o umístění stavby
„vrtaná studna a septik s bilogickým filtrem“
pro budoucí novostavbu na parc. č. 58/1 p. Hofmana
- SOVT – RADIO, Vodňany –nabídka na kontrolu obecního rozhlasu
Návrh usnesení č. 4/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje objednávku provedení provozní prohlídky zařízení obecního
rozhlasu dle předložené nabídky.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/10/2016 bylo schváleno

- Vladimír Khodl – ohlášení o provedení hydrogeologického průzkumného vrtu na
parc. č. 423/9 sl. Ivety Cimburkové. Průzkum bude proveden v období 10 –
11/2016 v délce trvání 1 – 2 dny.
- MěÚ Strakonice, odbor stavební – oznámení o zahájení územního řízení ve věci
žádosti firmy Protom Strakonice s.r.o. o vydání rozhodnutí prodloužení
vodovodního a kanalizačního řádu v obci Rovná, parc. č. 643, ze dne 31.8.2016
- Čevak a.s. – výměna vodoměru v budově Rovná č.p. 20 dne 12.10. 2016 mezi
8:00– 11:00 hod – dostupnost vodoměru zajistí p. Kučera
Ad. 3) Žádosti
- Krajský úřad JčK, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. silniční dopravy –
žádost o vyjádření k udělení licence provozování linkové dopravy 360015 Písek Dobev - Stará Dobev – Strakonice, kterou zajišťuje společnost ČSAD Autobusy
České Budějovice a.s.
- Krajský úřad JčK, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. silniční dopravy –
žádost o vyjádření k udělení licence provozování linkové dopravy 370220 Vimperk
– Strakonice – Písek – Bernartice – Tábor, kterou zajišťuje společnost ČSAD
Autobusy České Budějovice a.s.
- Policie ČR – žádost o sdělení podstatných informací k posouzení osoby, především
záznamů z evidence přestupků – p. Bohumil Tausel, přechodně bytem Rovná č.p.
73 – byly zaslány e-mailem.
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Ad. 4) E.ON

– oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.10. 2016
od 12:00 – 14:00 hod. V oblasti:
celá náves a část obce od návsi směr Řepice, okolí Rovenského
rybníka včetně samoty a včetně všech podnikatelských odběrů
v této části obce (OÚ, prodejna a hospoda)
Ad. 5) Schválení rozpočtového opatření č. 5/2016 a 6/2016
Pí Kubařovou byly předloženy rozpočtová opatření č. 5/2016 a 6/2016.
Návrh usnesení č. 5/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje předložená rozpočtové opatření č. 5/2016 a 6/2016.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/10/2016 bylo schváleno
Ad. 6) D.A.S. pojišťovna právní ochrany
- Byla předložena nabídka na zajištění právní ochrany obce, právní poradenství ve
všech úkonech souvisejících s činností obce a jejího úřadu.
Návrh usnesení č. 6/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy na právní ochranu obce se spol. D.A.S.
pojišťovna právní ochrany.
Výsledek hlasování: Pro -6, Proti - 1, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/10/2016 bylo schváleno
Ad. 7) Seznámení s účastí na valné hromadě Svazku obcí Dolní Pootaví
– Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce s průběhem valné hromady.
Ad. 8) Nákup nové nabíječky autobaterií 24V k hasičskému vozu
Zástupce SDH požádal z důvodu nefunkční nabíječky požádal o zajištění nové
nabíječky k hasičskému vozu.
Návrh usnesení č. 7/10/2016
Zastupitelstvo schvaluje nákup nové nabíječky autobaterii 24 V k hasičskému vozu.
Výsledek hlasování: Pro -7, Proti - 0, Zdrželi se – 0
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Usnesení č. 7/10/2016 bylo schváleno
Zasedání bylo ukončeno: ve 20:20 hodin
Zapsala: Jana Mrázová
Zápis byl vyhotoven dne 14.10.2016
Ověřovatelé:
Sokol Karel
Kubařová Monika
Starosta:

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

Stránka 4 z 4

