Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 29.6.2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Jana Mrázová, Vladimír Krejčí, Josef Topka,
Omluveni: Jiří Nepodal

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a
je usnášení schopné, neboť je přítomno 8 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:10 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Topku a pí Cimburkovou a zapisovatelkou
pí Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p. Topku a pí Cimburkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/7/2017 bylo schváleno
B.

Schválení navrženého programu:

Návrh usnesení č. 2/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 2. 6. 2017 do 29. 6. 2017
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 2. 6. 2017 do 29. 6. 2017
Rozpočtová opatření
Likvidace vyřazeného majetku

Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/7/2017 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. 3/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
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Usnesení č. 3/7/2017 bylo schváleno

Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 2. 6. 2017 do 29. 6. 2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- MěÚ Strakonice, odbor rozvoje – Oznámení o personální změně na oddělení
Úřad územního plánování Ing. Zuzana Čecháčková.
- KÚJčK – Předán návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV
JčK v roce 2017 (dotace úroků z úvěrů). Smlouva podepsána a odeslána.
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – vydáno Závazné stanovisko
k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro
stavbu RD panu Vladislavu Hulačovi, pozemek p. č. 425/6.
- KÚJčK, odbor sociálních věcí – Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi –
nově vzniklé povinnosti obce.
- Elstav Strakonice v.o.s. předložila nabídkovou cenu na rekonstrukci el.
instalace ve sklepě hostince.
Návrh usnesení č. 4/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje objednávku na rekonstrukci el. Instalace ve
sklepě hostince.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/7/2017 bylo schváleno

- ROS, a.s. – Oznámení o změně ceny služeb od 1.7.2017
- EON, a.s. – Podepsána smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny
pro objekt Rovná čp. 5 (hostinec).
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – Oznámení vodoprávního řízení
pro stavbu V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400kV.
- EKOKOM – zaslaná informace o množství vytříděného odpadu v roce 2016
a finanční odměny za tento odpad.
- MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad – vydán Územní souhlas s umístěním
stavby „Domovní čistírna odpadních vod a kanalizační přípojka na
pozemcích č. 425/7 a 643 pro budoucí stavbu RD pana Jiřího a Jitky
Makovcových na pozemku č. 425/7.
- KÚJčK – Předán návrh Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV
JčK v roce 2017 (oprava místních komunikací). Smlouva podepsána a
odeslána.
- MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad – Oznámení – zahájení společného
územního a stavebního řízení pro stavbu „ Přístřešek pro osobní automobily
u RD čp. 101 Marie Fleissigové na p.č. 6/2.
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- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – Rozhodnutí – souhlas
společnosti ČEPS ke stavbě V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího
vedení 400kV.
- MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad – Oznámení zahájení společného řízení
pro TZ Servis, s.r.o. ke stavbě „Přístavba halového objektu čp. 111, obec
Rovná na pozemcích p.č. st. 143, 188/4, 188/5.
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost paní Jandové o pronájem sálu dne 29. 7. 2017.
Návrh usnesení č. 5/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje pronájem sálu dne 29.7.2017.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/7/2017 bylo schváleno

3.2. Peter Kurek – žádost o sestavení zprávy za rok 2016 „Náklady na údržbu a
opravy válečných hrobů v roce 2016. Žádost byla písemně vyřízena.
3.3. Přijata žádost Mysliveckého spolku Radost Rovná o finanční podporu při
spolupořádání akce dne 16.9.2017.
Návrh usnesení č. 6/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí se spolupořádáním akce Mysliveckého spolku Radost
Rovná a s poskytnutím finanční podpory.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/7/2017 bylo schváleno

3.4. Přijata žádost SDH Rovná o finanční podporu při spolupořádání akce dne
26.8.2017.
Návrh usnesení č. 7/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí se spolupořádáním akce SDH Rovná a s poskytnutím
finanční podpory.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/7/2017 bylo schváleno

3.5. Přijata žádost Petry Klecanové o povolení akce na hasičském hřišti u rybníka
dne 14.7.2017.
Návrh usnesení č. 8/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí s uspořádáním akce Petry Klecanové na hasičském hřišti
u rybníka dne 14.7.2017.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
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Usnesení č. 8/7/2017 bylo schváleno

3.6. Přijata žádost pana Petra Cimburka o uspořádání koncertu skupiny Parkán
dne 21.7.2017 a dále o pronájem hasičského hřiště u rybníka včetně přístřešku,
zapůjčení lavic a stolů a o upravení doby nočního klidu na tuto akci.
Návrh usnesení č. 9/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná souhlasí s uspořádáním koncertu skupiny Parkán na hasičském
hřišti u rybníka dne 21.7.2017 a schvaluje pronájem hřiště u rybníka včetně přístřešku, lavic
a stolů. Dále obecní zastupitelstvo schvaluje udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky
č. 1/2016 o nočním klidu – a to, že z 21.7.2017 na 22.7.2017 se doba nočního klidu
nevymezuje.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 9/7/2017 bylo schváleno

3.7. Přijata žádost Českomoravské světelné s.r.o. o poskytnutí informace ve
smyslu zák. č. 106/1999 Sb., týkající se základních informací o soustavě
veřejného osvětlení ke dni 1.5.2017. Na žádost bude odpovězeno dle zákona.
4) Rozpočtová opatření
Návrh usnesení č. 10/7/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje a stanovuje v souladu s §102 odst. 2, písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty
obce k provádění rozpočtových opatření v ročním rozsahu do výše 200.000,-- Kč.
Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření
provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání zastupitelstva obce konaném po
schválení rozpočtového opatření starostou.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1
Usnesení č. 10/7/2017 bylo schváleno

5) Likvidace vyřazeného majetku
Projednán způsob likvidace vyřazeného nefunkčního zařízení z objektu pohostinství
(vyřazení schváleno dne 1.6.2017 Usnesením č. 10/6/2017).
Návrh usnesení č. 11/7/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje likvidaci vyřazeného majetku prostřednictvím SDH
Rovná, která má smlouvu s firmou Elektrowin na zpětný odběr elektrospotřebičů. Likvidace
bude doložena Protokolem o likvidaci.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 11/7/2017 bylo schváleno
Zasedání bylo ukončeno: ve 20:55 hodin
Stránka 4 z 5

Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 4.7.2017
Zápis schválen a podepsán dne dne 4.7.2017
Ověřovatelé:
Josef Topka

.................................

Dana Cimburková

.................................

Starosta:

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