Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 05.09.2013
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: Ing. Věra Dědíková, Ing. Jan Kudrle
1)

Seznámení s programem – bez doplňujících bodů.

2)

Kontrola zápisu minulého jednání – bez připomínek.

3)

Seznámení s došlou poštou v období od 02.08.2013 do 05.09.2013.

4)

Projednána žádost firmy JB-projekt o vyjádření ke stavbě rodinného domu
na pozemku 204/1. Protože je stavba v souladu s momentálně platným
územním plánem, nemá zastupitelstvo námitek.

5)

Přijata žádost manželů Půbalových o povolení zhotovit na obecním
pozemku u jejich domu dřevník o velikosti 3x4 m (odstranitelnou stavbu)
k uskladnění palivového dřeva, který by nahradil stávající dočasné
oplocení. Zastupitelstvo souhlasí s realizací odstranitelné stavby na pč.
55/1.

6)

Projednáno napojení hasičské zbrojnice na vodovodní síť. Vodoměrná
sestava bude umístěna v objektu nad podlahou místnosti WC.

7)

Odsouhlasena příprava projektu s JVS na připojení vodního zdroje Římov
s napojením do stávajícího objektu vodojemu. Akce bude realizována
společně s obcí Řepice.

8)

Projednáno organizační zajištění pouťových akcí.
V sobotu dne 14. 9. 2013 od 14:00 hod Mše v kapli, od 20:00 hod. vystoupí
kapela Renesance.
V neděli 15. 9. 2013 od 14:00 hod bude na návsi hrát dechová kapela
Šumavanka.

9)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s nabídkami na opravu místní komunikace a
mostku. Zastupitelstvo vybralo nabídku s nejnižší nabízenou cenou
499.057,- vč. DPH, kterou předložila firma Znakon, a.s.. a pověřilo starostu
obce k uzavření smlouvy o dílo.

10)

Odsouhlaseno pořízení nového velkoformátového snímku obce
s vyobrazením parcel a parcelních čísel. Stávající mapa bude z obecního
úřadu přemístěna do prostor infocentra.

11)

Zastupitelstvo projednalo nabídku PaeDr. Žitného, který by zájemce z obce
Rovná vyučoval německý a ruský jazyk. Zastupitelstvo nemá námitek a
souhlasí s poskytnutím místnosti pro vedení výuky.
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12)

Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření 1-5 / 2013 a rozpočtový
výhled pro roky 2014 – 2017.

13)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s opravami a stavem traktorové sekačky.
V současné době bylo provedeno několik oprav a výměn opotřebitelných
náhradních dílů.

14)

Zastupitelstvo bylo seznámeno s realizací výměny rovné přídlažby v uličce
Na Ovčín za žlabovou s obrubníky a odvětráním. Zastupitelstvo navrhuje
zhotovit nad obrubníky okapnici bránící zatékání vody mezi zídku a
obrubník. Termín a přesný způsob realizace bude upřesněn v průběhu
měsíce září.

Zapsala: Pavla Rácová

Starosta: Ing. Martin Sokol

Ověřil:
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