Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 2.11.2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Pavla Rácová,
Vladimír Krejčí, Dana Cimburková, Jana Mrázová, 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: 19:00 hod.
A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Krejčího a pí Cimburkovou a
zapisovatelkou pí Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p.Krejčího a pí
Cimburkovou.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/11/2017 bylo schváleno
B. Schválení navrženého programu:
Návrh usnesení č. 2/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:
Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 6.10.2017 do 2.11.2017
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 6.10.2017 do 2.11.2017
Rozpočtové opatření č. 9
Kontrola OSSZ
Změna darovací smlouvy
7) Stanovení odměn zastupitelů pro rok 2018
8) Plánované akce do konce roku
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/11/2017 bylo schváleno
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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. 3/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/11/2017 bylo schváleno
Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 6.10.2017 do 2.11.2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- MV - JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D – Metodika k podávání oznámení
veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů
- KUJčK – Informační list č. 26/2017 – Novela stavebního zákona (územní
plány) a metodika používání úředního razítka a razítka obce
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – Vyjádření z hlediska ŽP Stavební úpravy RD čp. 12, nástavba zimní zahrady a kryté terasy (p. Miloš
Kovář)
- MěÚ Strakonice, odbor školství a CR pí Havlanová – žádost o poskytnutí
údaje o počtu narozených dětí v obci od 1.9.11 do 31.8.17 vč. (informace
odeslána)
- Ing. Simona Nováková, Regionální manažer pro Jihočeský a Plzeňský kraj –
informace o návštěvě obce pracovníky Sdružení místních samospráv za
účelem terénního výzkumu, kteří budou dne 5.11.2017 mapovat stav
infrastruktury v území
- ČSAD Autobusy ČB a.s. – informace o změnách jízdních řádů autobusových
spojů: linka 360015 – Písek – Dobev – Strakonice – vyvěšeno na úřední
desce
- MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad – vydal Sdělení o nabytí právní moci
Rozhodnutí ke stavbě „Přístřešek pro osobní automobil u RD čp. 101, Rovná
pro pí Fleissigovou.
- E.ON – Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na povinnost
ořezu větvoví, příp. odstranění dřevin – vyvěšeno na úřední desce.
- Státní archiv – Záznam o předání archiválií k trvalému uložení v archivu dle
seznamu.
- ČNB – Podmínky ČNB pro používání služby ABO-K internetové
bankovnictví
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- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – vydán Souhlas s provedením
ohlášené stavby panu Vl. Hulačovi na stavbu „ČOV pro RD na p.č. 425/6“
- MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad – vydán Společný souhlas se stavbou
RD s venkovní zastřešenou terasou na par.č. 2/4 a 449/4, manželé Maškovi
- MěÚ Straknice, odbor stavební úřad – Sdělení o nabytí právní moci Povolení
umístění a provedení stavby „Novostavba RD na par. 425/7 a 643, manželé
Makovcovi
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata a zamítnuta žádost Občanského sdružení PREVENT o poskytnutí
dotace na provoz kontaktního centra.
Návrh usnesení č. 4/11/2017
Obec nebude poskytovat finanční dotaci Občanskému sdružení PREVENT.
Výsledek hlasování: Pro - 7, Proti - 0, Zdrželi se - 1
Usnesení č. 4/11/2017 bylo schváleno
3.2. Miloš Kovář – žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na akci
„Stavební úpravy RD č.p. 12, nástavba zimní zahrady a kryté terasy
Návrh usnesení č. 5/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná nemá námitky k předložené projektové
dokumentaci na úpravu RD čp. 12 pana Kováře. Písemné stanovisko bude
neprodleně odesláno.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/11/2017 bylo schváleno
4) Schválení rozpočtového opatření č. 9
Pí. Kubařovou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 9/2017.
Návrh usnesení č. 6/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje předložené rozpočtové opatření č.
9/2017.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 6/11/2017 bylo schváleno
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5) Kontrola OSSZ
Starosta informoval přítomné o přijatém Oznámení o zahájení kontroly OSSZ
dne 9.11.2017 – účast pí Kubařová
6) Změna darovací smlouvy
Projednána změna darovací smlouvy s SK Civa Trans Rovná, z.s.
Návrh usnesení č. 7/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje změnu v darovací smlouvě s SK Civa Trans
Rovná, z.s. – prodloužení data na využití předmětu daru z 31.10.2017 na
30.11.2017.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 7/11/2017 bylo schváleno
7) Stanovení odměn za výkon funkce pro rok 2018
Návrh usnesení č. 8/11/2017
Zastupitelstvo obce Rovná stanovuje od 1.1.2018 svým neuvolněným členům za
výkon funkce odměny v následujících částkách dle zákona č. 318/2017:
starosta
:
21 899,-- Kč/HM
místostarosta
:
19 709,-- Kč/HM
předseda výboru
:
2 190,-- Kč/HM
člen výboru
:
1 825,-- Kč/HM
Odměna bude poskytována od 1.1.2018 a bude řádně zdaněna. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Výsledek hlasování: Pro - 8, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 8/11/2017 bylo schváleno
8) Plánované akce do konce roku
26.11.2017 od 14:00 hod. - adventní trhy
10.12.2017 od 14:00 hod. - vítání občánků
17.12.2017 od 17:00 hod. - zpívání u vánočního stromku
Zasedání bylo ukončeno: ve 20:15 hodin
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Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 9.11.2017
Zápis schválen a podepsán dne 9.11.2017
Ověřovatelé:
Vladimír Krejčí

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

Dana Cimburková .................................

Starosta:

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