Zápis z jednání zastupitelstva obce Rovná ze dne 2.2.2017
Přítomni: Ing. Jan Kudrle, Karel Sokol, Monika Kubařová, Pavla Rácová, Dana
Cimburková, Josef Topka, Jana Mrázová, Vladimír Krejčí, 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: 19:02 hod.

A. Určení ověřovatelů zápisu:
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Krejčího a pí. Kubařovou a zapisovatelkou
pí. Rácovou.
Návrh usnesení č. 1/2/2017
Zastupitelstvo obce Rovná určuje ověřovateli zápisu p. Krejčího a pí. Kubařovou.
Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 1/2/2017 bylo schváleno
B.

Schválení navrženého programu:

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

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kontrola zápisu a plnění usnesení z minulého zasedání
Seznámení s došlou poštou za období od 6.1.2017 do 2.2.2017
Seznámení se žádostmi doručenými v období od 6.1.2017 do 2.2.2017
Sdružené náklady obcí
Čevak – plán investic pro rok 2017
Zpráva hlavní inventarizační komise o výsledku inventur
Pořízení nových zámků na OÚ
Dotace oprava hasičské zbrojnice
Schválení vzhledu Obecních symbolů

Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 2/2/2017 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. 3/2/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje zápis z minulého zasedání.
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Výsledek hlasování: Pro - 9, Proti - 0, Zdrželi se - 0
Usnesení č. 3/2/2017 bylo schváleno

Ad. 2) Pošta
Zastupitelstvo bylo seznámeno starostou obce s korespondencí za uplynulé
období a to od 6.1.2017 do 2.2.2017. Korespondence byla zaznamenána do
Podacího deníku.
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Oznámení o zahájení společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro Ing. Martina Sokola na
stavbu „Přístavba a stavební úpravy RD čp. 76 “
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Sdělení souhlas s užíváním stavby pro
Ing. Miloše Polanku a Ing. Lenku Polankovou ke stavbě „Přístavba a
stavební úpravy RD čp. 51“
- MěÚ Strakonice, stavební odbor – Oznámení o zahájení společného řízení
územního rozhodnutí a stavebního povolení pro Ivetu Cimburkovou a Pavla
Poláčka na stavbu RD
- KÚ pro Jih.kraj, Katastrální pracoviště Strakonice – Oznámení o zahájení
řízení – návrh na vklad prodeje parcely p.č. 418 v k.ú. Rovná (Iveta
Cimburková)
- Státní veterinární správa – Informace k povinnostem obcí jako orgánů
veterinární péče
- Úřad Práce – Informace pro organizace, které mají zájem stát se organizátory
veřejné služby
- Pí Nečasová, energetický poradce pro města a obce zastupující firmu PKV
BULD s.r.o.– potvrzení přijetí objednávky na zpracování PENB pro objekt
čp. 4 v k.ú. Rovná
- Elektroinvest Strakonice s.r.o. - žádost o potvrzení plné moci pro vyřizování
písemností k projektové dokumentaci stavby „Rovná – veřejné osvětlení“
Ad. 3) Žádosti
3.1. Přijata žádost pana Josefa Kalouse o poskytnutí informace ve smyslu
zák. č. 106/1999 Sb., zda obec vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení
dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb. Na žádost bylo odpovězeno dle zákona.
3.2. Přijata a odsouhlasena žádost p. Pavla Maška a pí Maškové Petry o pokácení
břízy v zahradě, která je ve špatném stavu a je nakloněna do sousední
zahrady.
Návrh usnesení č. 4/2/2017
Zastupitelstvo souhlasí, aby byla bříza pokácena.
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Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 4/2/2017 bylo schváleno

3.3. Na základě zveřejněné výzvy o samotěžbu kůrovcového dřeva přijaty žádosti
od Karla Sokola, Zdeňka Holmana, Miroslava Duška a Milana Mráze.
Zájemci o samotěžbu se vzájemně dohodnou o pokácení a o rozdělení.
3.4. Přijata žádost o ukončení nájemní smlouvy na Obecní hospodu od pana
Václava Januse. Smlouva bude ukončena ke dni 30.4.2017, dle předložené
žádosti. K tomuto datu bude vyklizený a řádně uklizený objekt a jeho
přilehlé okolí předáno.
Na základě výše uvedeného bylo dohodnuto zveřejnit inzeráty na pronájem
obecní hospody a prostoru prodejny.
Návrh usnesení č. 5/2/2017
Zastupitelstvo souhlasí s ukončením nájmu obecní hospody p. Václavem Janusem
k 30.4.2017 na základě 3 měsíční výpovědní lhůty k dříve uzavřené nájemní smlouvě.
K tomuto datu bude provedena inventura pronajatého majetku obce a jeho zpětné
převzetí obcí, dále budou vyklizeny všechny prostory, nájemcem využívaných. Současně
bude ukončen pronájem ubytovacích prostor.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 5/2/2017 bylo schváleno

4) Sdružené náklady obcí
Přijaty a projednány informace od Lukáše Urbana, obchodního partnera
společnosti eCENTRE o činnosti společnosti a o sdružené poptávce energií.
Návrh usnesení č. 6/2/2017
Zastupitelstvo obce Rovná schvaluje v rámci výkonu samostatné působnosti podporu
projektu: „Snížení nákladů na nákup elektrické energie, pro obec Rovná
prostřednictvím sdružené poptávky s ostatními obcemi a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o poskytování služeb. Projekt bude realizovaný společností
eCENTRE, a.s.“
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 6/2/2017 bylo schváleno

5) Čevak a.s. – plán investic pro rok 2017
Přijat a projednán plán investic pro rok 2017.
Návrh usnesení č. 7/2/2017
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Zastupitelstvo schvaluje plán investic společnosti Čevak a.s. pro rok 2017.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 7/2/2017 bylo schváleno

6) Zpráva hlavní inventarizační komise
Předložena zpráva o výsledku provedených inventur. Zápisy o vyřazení majetku
jsou součástí předložené zprávy.
Návrh usnesení č. 8/2/2017
Zastupitelstvo schvaluje předloženou zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku
inventarizace ze dne 19.1.2017. Dále schvaluje vyřazení majetku obce dle
předloženého vyřazovacího protokolu.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 8/2/2017 bylo schváleno

7) Pořízení nových zámků
Opětovně projednáno pořízení nových zámků v budově obecního úřadu. Zadáním
poptávky byl pověřen p. Krejčí.
Návrh usnesení č. 9/2/2017
Zastupitelstvo souhlasí s pořízením nových zámků v budově obecního úřadu a
jednáním pověřuje pana Krejčího.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 9 /2/2017 bylo schváleno

8) Dotace oprava hasičské zbrojnice – výměna vrat
Projednáno a odsouhlaseno podání žádosti z Dotačního programu „Podpora
jednotek SDH obcí Jihočeského kraje“ na výměnu dvoukřídlých vstupních vrat
do hasičárny kvůli zateplení objektu. Spoluúčast obce na financování akce dle
Dotačního programu je 30 %.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 10/2/2017 bylo schváleno
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8) Obecní znak a vlajka
Projednán a odsouhlasen vzhled obecních symbolů – znak a vlajka obce Rovná
dle zaslaných heraldických návrhů.
Výsledek hlasování: Pro – 9, Proti - 0, Zdrželi se – 0
Usnesení č. 11/2/2017 bylo schváleno

Zasedání bylo ukončeno: ve 20:30 hodin
Zapsala: Pavla Rácová
Zápis byl vyhotoven dne 10.2.2017
Ověřovatelé:
Vladimír Krejčí

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

Monika Kubařová

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

Starosta:

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