Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.9.2015
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Monika Kubařová, Josef Topka, Vladimír Krejčí, Pavla Rácová,
Dana Cimburková
Omluveni: Karel Sokol, Jiří Nepodal, Jana Mrázová

Určení ověřovatelů zápisu:

A.

Ověřovatelé zápisu: Vladimír Krejčí, Pavla Rácová

Seznámení s programem:

B.

C.

1)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání

2)

Seznámení s došlou poštou za období od 14.8.2015 do 3.9.2015

3)

Seznámení se žádostmi doručenými v období od 14.8.2015 do 3.9.2015

4)

Rozpočtové opatření č. 3 a 4

5)

Pozvánka Hasičského záchranného sboru Jih. Kraje

6)

Vyúčtování nájemného fy Čevak a.s.

7)

Smlouva o zřízení služebnosti s JVS

8)

Kominík

9)

Pouť 2015

10)

Nájemní smlouva s panem Topkou

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
3.1. Přijata žádost Českého svazu ochránců přírody o finanční příspěvek na
zajištění provozu Záchranné stanice živočichů Makov.
Hlasování: pro - 0, proti - 6, zdržel se – 0.
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3.2. Přijata a odsouhlasena žádost paní Petráskové, Kyznarové a Kudrlové o
svolení k dlouhodobému využívání volných nebytových prostor ve
víceúčelovém objektu v Rovné za účelem zřízení společensko-kulturního
klubu. Pro dospělé je plánované cvičení jógy a pro děti jsou připraveny
tvůrčí dílny a též jóga. Bližší informace o akcích budou ještě zveřejněny.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 4) Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Zastupitelstvo schválilo usnesením č. 1/9/2015 rozpočtové opatření č. 3 a 4.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 5) Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Předložena pozvánka Hasičského záchranného sboru Jih. kraje na odbornou
přípravu strojníků a velitelů jednotek SDH. Dle sdělení velitele SDH všichni
potřebná školení mají, tudíž se školení nikdo účastnit nemusí.
Ad. 6) Vyúčtování nájemného fy Čevak a.s.
Projednáno a schváleno vyúčtování nájemného od firmy Čevak a.s. za období
od 1.4.15 do 30.6.15.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 7) Smlouva o zřízení služebnosti
Odsouhlasena smlouva mezi obcemi Rovná, Řepice a JVS o zřízení služebnosti
inženýrské sítě pro stavbu „7089 Napojení obcí Řepice a Rovná na VSJČ“.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0.
Ad. 8) Kominík
Dne 19.9.2015 bude ve vsi přítomen kominík pan Vojáček. Zájemci o jeho služby
se mohou nahlásit v místní prodejně.
Ad. 9) Pouť 2015
Projednán program a organizační zajištění pouti.
V sobotu 12.9.2015 od 13:00 hod. bude v kapličce Mše svatá, od 20:00 taneční
zábava, v neděli 13.9.2015 od 14:00 do 17:00 hod. hraje k tanci i poslechu kapela
Nektarka.
Příprava stolů a lavic proběhne na návsi v sobotu od 17:30 hod.
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Ad. 10) Nájemní smlouva s panem Topkou
V souvislosti s pronájmem pozemků p.č. 461/12, 461/11 498/1 v blízkosti
usedlosti čp. 35 v Rovné panu Topkovi odsouhlaseném na zasedání dne 7.8.2014,
byl starosta obce pověřen k uzavření nájemní smlouvy s panem Topkou na dobu
5 let.
Zapsala: Monika Kubařová

Starosta: Ing. Jan Kudrle

Ověřil: Pavla Rácová, Vladimír Krejčí
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