Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 01.08.2013
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Jiří Nepodal, Pavla Rácová, Zdeněk Holman, Ing. Vladislav Prokop,
Ing. Věra Dědíková, Hana Sokolová, Vladimír Krejčí, Ing. Jan Kudrle
Omluveni: --Ověřovatelé zápisu: Hana Sokolová, Zdeněk Holman
1)

Seznámení s programem – bez doplňujících bodů

2)

Kontrola zápisu minulého jednání – bez připomínek

3)

Seznámení s došlou poštou v období od 05.07.2013 do 01.08.2013

4)

Na základě jednání s kadeřnicí Zdeňkou Vaňatovou bylo dohodnuto, že
provoz kadeřnictví bude zahájen v úterý 06.08.2013 v 16:00 hod. a
pravidelná otevírací doba bude ve dnech úterý a čtvrtek v době od 16:00 do
18:00 hod.
Provoz masáží bude zahájen, jakmile proběhnou nezbytné stavební úpravy
v místnosti pro ně určené.

5)

Zastupitelstvo projednalo písemnou žádost pana Vladimíra Hájka, který
jako nový majitel pozemku parc. číslo 426/37, žádá o odkup části obecního
pozemku č. 426/17 z důvodu zajištění přístupu k výše uvedenému pozemku.
Vzhledem k tomu, že je přístup k dané parcele zajištěn přes část pozemku
426/17, která zůstává i nadále v majetku obce, usneslo se zastupitelstvo
obce Rovná, že jmenovaný pozemek k prodeji nabídnut nebude.

6)

Nájemci Obecní hospody, panu Janusovi, byla dána k dispozici opravená
místnost ve dvoře, aby ji mohl využívat jako domácí dílnu. Na základě
upozornění, že je tato místnost již delší čas využívána jako prostor pro
ubytování osob, bude nájemce hospody vyzván k okamžitému ukončení
takového způsobu neoprávněného užívání.

7)

Zastupitelstvo bylo informováno o přidělení dotace z programu POV
Jihočeského kraje ve výši 195.000,-- Kč.

8)

Zastupitelstvo projednalo žádost obyvatel čp. 81 a 83 o pomoc se zajištěním
přístupu na střechu řadových bytových domů za účelem čištění, údržby a
opravy komínů, neboť stávající žebřík na západním štítu budovy odmítá
majitel domu čp. 84 poskytnout jako přístup na střechu jmenovaných
řadových domů čp. 81 a 83. Zastupitelstvo navrhuje vybudovat žebřík na
východním štítu budovy čp. 81, jejíž majitelé souhlasí s přístupem na
střechu domů čp. 81 – 83 právě z této strany budovy. O účasti obce na této
akci bude rozhodnuto na příštím zasedání, až bude známý přesný způsob
realizace.
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9)

Zastupitelstvo bylo informováno o přidělení dotace MMR na opravu
mostku a místní komunikace na hrázi Rovenského rybníka ve výši 70 %
uznatelných výdajů, max. 343.728,- Kč. Realizace akce musí proběhnout do
31. 12. 2013.

10)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem rekonstrukce hasičské
zbrojnice. V průběhu měsíce srpna bude provedena úprava elektroinstalace,
kterou provede pan Vokáč na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi ním a
Svazkem obcí Dolního Pootaví. Na realizaci bude prostřednictvím této
organice poskytnuta dotace z POV DT7 ve výši 70 % uznatelných výdajů,
max. 24681,- Kč.

11)

Zastupitelstvo bylo informováno o pořízení nového zeleného kontejneru.
Ten bude sloužit pro uložení odpadků z odpadkových košů umístěných na
návsi a zároveň uživatelům víceúčelového objektu. Kontejner bude
přístupný pouze pro jmenované účely a je uzamykatelný.

12)

Zastupitelstvo ve věci oprav obecních vývěsek rozhodlo provést výměnu
úřední desky za magnetickou, zbývající 2 vývěsky budou opatřeny novou
korkovou deskou.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Hana Sokolová, Zdeněk Holman
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