Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 6.2.2014
Přítomni: Ing. Martin Sokol, Pavla Rácová, Zdeněk Holman, Vladimír Krejčí, Ing. Věra Dědíková,
Ing. Vladislav Prokop, Jiří Nepodal, Ing. Jan Kudrle, Hana Sokolová
Omluveni: ----

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Věra Dědíková, Ing. Jan Kudrle

Seznámení s programem:

B.

C.

1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 3.1.2014 do 6.2.2014

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 3.1.2014 do 6.2.2014

4)

Zpráva kontrolní a finanční komise

5)

Informace k auditu

6)

Seznámení s nabídkou fy Revispol

7)

Seznámení s průběhem jednání s JVS

8)

Seznámení s nabídkou fy VAK Projekt

9)

Seznámení s nabídkou Ing. Lenky Vamberkové

10)

Informace o kontrole OSSZ

11)

Úprava odměňování zastupitelů

12)

Dotační titul na instalaci bezpečnostních prvků na místních komunikacích
Plnění bodů programu:

Ad. 1) Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
1.1. - 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
V uvedeném období nebyly přijaty žádné žádosti.
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Ad. 4) Zpráva kontrolní a finanční komise
Ing. Prokop seznámil přítomné se zprávou o kontrolách prováděných kontrolním
výborem v roce 2013 a ing. Dědíková informovala o průběhu inventarizace
obecního majetku k 31. 12. 2013. Obě zprávy byly v písemné podobě podepsány
členy komisí a uloženy mezi písemnosti obce.
Ad. 5) Informace k auditu účetnictví
Zastupitelstvo bylo seznámeno se zprávou auditora o hospodaření obce Rovná
v roce 2013. Audit nemá k hospodaření obce žádné výhrady. Zastupitelstvo
odsouhlasilo na návrh starosty vyplatit mimořádnou odměnu účetní obce ve výši
3000,- Kč za zvýšenou časovou a administrativní náročnost spojenou
s prováděním auditu a za bezchybné vedení agendy obecního úřadu. Hlasování:
Pro – 9, proti – 0, zdrželo se - 0.
Ad. 6) Seznámení s nabídkou firmy Revispol
Přijata nabídka firmy Revispol, která nabízí kompletní zajištění povinných revizí
na obecním majetku. Zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy na zajištění této
služby a pověřilo starostu obce k jednání o ceně za tuto službu. S výsledkem
jednání bude zastupitelstvo seznámeno na březnovém zasedání. Hlasování: Pro –
9, proti – 0, zdrželo se - 0.
Ad. 7) Seznámení s průběhem jednání s JVS
Starosta informoval přítomné o průběhu jednání s JVS o připojení vodního zdroje
Římov. Vybudování přípojky zainvestuje JVS a v současné době probíhá příprava
stavebního povolení. Předpokládaná realizace je plánována do konce roku 2014.
Ad. 8) Seznámení s nabídkou firmy VAK Projekt
Přijata nabídka firmy VAK Projekt na zpracování projektové dokumentace na
opravu vodojemu. Zastupitelstvem odsouhlaseno pořízení PD na úrovni
prováděcí dokumentace a pověřilo starostu obce k jednání společně s obcí Řepice
o konečné ceně za kompletní PD včetně inženýrské činnosti.
Ad. 9) Seznámení s nabídkou Ing. Lenky Vamberkové
Přijata nabídka Ing. Lenky Vamberkové na vytvoření projektu Revitalizace
zeleně obce Rovná. O možnosti využití této nabídky bude rozhodnuto až po
doplnění bližších informací, jako např. využitelnost projektové dokumentace
v dotačních titulech, rozsah zpracování, cena apod..
Stránka 2 z 3

Ad. 10) Informace o kontrole OSSZ
Zastupitelé byli informováni o provedené kontrole OSSZ, která neshledala žádné
nedostatky.
Ad. 11) Úprava odměňování zastupitelů obce od 1.1.2014
Starosta obce seznámil zastupitele s nařízením vlády, které dovoluje navýšit
odměňování zastupitelů. Zastupitelstvo odsouhlasilo zachování výše odměňování
na stávající úrovni. Hlasování: Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Ad. 12) Dotační titul na instalaci bezpečnostních prvků na MK
Starosta obce seznámil zastupitele s novým dotačním titulem Jihočeského kraje,
který je určen na instalaci bezpečnostních prvků na místních komunikacích.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti o dotaci na instalaci 2 ks zrcadel pro
zlepšení přehlednosti křižovatek v obci a na vybudování 2 zpomalovacích pruhů
včetně dopravního značení u rybníka podél cvičiště, kde je zvýšený pohyb dětí a
proto je již v současné době rychlost upravena alespoň dopravním značením
s doporučenou rychlostí. Hlasování: Pro – 9, proti – 0, zdrželo se – 0.
Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil: Ing. Věra Dědíková, Ing. Jan Kudrle
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