Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 3.8.2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Jana Mrázová, Vladimír Krejčí, Josef Topka, Jiří Nepodal
Omluveni: ---

Zahájení zasedání zastupitelstva
Starosta zahájil jednání zastupitelstva konstatováním, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a
je usnášení schopné, neboť je přítomno 9 členů zastupitelstva obce. Čas zahájení: 19:15 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Krejčího a p. Sokola a zapisovatelkou
pí Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/8/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p. Krejčího a p. Sokola.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/8/2017 bylo schváleno

B.

Schválení navrženého programu:

Návrh usnesení č. 2/8/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje následující program zasedání:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 30.6.2017 do 3.8.2017
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 30.6.2017 do 3.8.2017
Rozpočtová opatření č. 5 a 6
Zpráva finančního výrobu
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/8/2017 bylo schváleno

C. Plnění bodů programu:
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. 3/8/2017
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Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/8/2017 bylo schváleno

2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 30.6.2017 do 3.8.2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- MěÚ Strakonice, stavební úřad – Vydán společný souhlas na stavbu RD
včetně příslušenství pro p. Vladimíra Hulače, parc. č. 425/6,
- MěÚ Strakonice, stavební úřad – Vydán souhlas s umístěním stavby „El.
zemní kabelová přípojka NN“ pro stavbu „RD Rovná – parc. č. 2/4
p. Mašek“
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – vydán souhlas s provedením
ohlášení stavby „čistírna odpadních vod pro RD na parc.č. 425/7“, p. Jiří
Makovec a pí Jitka Makovcová
- Ing. Stanislav Olt, stolní kalendáře – dodány stolní kalendáře z historických
pohlednic na rok 2018, které budou vydávány jako každoročně při placení
poplatků za svoz domovního odpadu
- Předložen zápis z jednání valné hromady ROS a.s. ze dne 26.6.2017, účast p.
Topka Josef
- Soudní exekutor JUDr. Stanislav Pazderka zaslal usnesení o dražebním
jednání dražby LV č. 410 kú. Rovná, pč. st. 105, st. 157, st. 158 a 426/28,
dražba se koná dne 23.8.2017 v sídle exekutorského úřadu Písek, V Portyči
472, od 14:00 hod v dražební místnosti
- MěÚ Strakonice, stavební úřad – Oznámení zahájení společného řízení na
stavbu „Novostavba RD, napojení stavby na inž. sítě, oplocení a zpevnění
plochy na parc.č. 425/7 a 643“, Makovcovi
- KÚJčK – zaslána podepsaná smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci
POV JčK v roce 2017 a to oprava MK
- MěÚ Strakonice, stavební úřad – vydáno rozhodnutí o umístění stavby
„Přístavba halového objektu čp. 111, obec Rovná pro TZ Servis, s.r.o.,
Štěkeň
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – Zahájení správního řízení
k žádosti pí Pitelkové – záměr pěstování rychle rostoucích dřevin (topol
japonský) na parc.č. 137/26
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – vydává závazné stanovisko
k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro
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stavbu RD na pozemku parc.číslo 2/4, p. Mašek Pavel a pí Mašková Petra
bytem Pracejovice 13
- Úřad Městyse Radomyšl – Oznámení změna č. 3 územního plánu Radomyšl
– návrh – společné jednání
- MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí – vydáno stanovisko k záměru
„Výsadba rychlerostoucích dřevin na parč. č. 137/26, pí Pitelková
- SZIF – Oznámení o zahájení kontroly ex-post – Vybudování víceúčelového
objektu občanské vybavenosti s vlastním parkovištěm. Kontrola proběhla
dne 28.7.2017. Závěr kontroly byl bez připomínek. Byly splněny všechny
podmínky dotace a byla ukončena udržitelnost tohoto programu. Závěr
kontroly byl odeslán datovou schránkou.
3) Žádosti
3.1. Přijata žádost pana Maška o vyjádření ke stavbě RD na parc. č. 2/4 v k.ú.
Rovná. K žádosti bylo vydáno souhlasné stanovisko.
3.2. ROS a.s. – přijata žádost o zaslání čísla účtu k vyplacení dividend – odesláno
3.3. Hasičský záchranný sbor JčK – Informace k žádosti obce o poskytnutí
neinvestiční dotace na výdaje jednotek SDH obcí.
4) Schválení rozpočtového opatření č. 5 a 6
Pí. Kubařovou bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5/2017 a 6/2017.
Návrh usnesení č. 4/8/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 5/2017 a 6/2017.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 4/8/2017 bylo schváleno

5) Zpráva finančního výboru
Pí Rácová seznámila přítomné s výsledkem kontrol finančního výboru
provedených za 1Q a 2Q 2017. O provedených kontrolách byly provedeny
zápisy.
6) Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
V souvislosti se změnou zákona č. 251/2016 Sb., ustanovení § 5 odst. 6, byla
projednána a odsouhlasena Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o nočním klidu.
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Návrh usnesení č. 5/8/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje úpravu obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o nočním
klidu.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 5/8/2017 bylo schváleno
Zasedání bylo ukončeno: ve 20:15 hodin
Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 10.8.2017
Zápis schválen a podepsán dne 10.8.2017
Ověřovatelé:
Vladimír Krejčí

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

Karel Sokol

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

Starosta:

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