USNESENÍ RADY OBCE DOLNÍ ROVEŇ ZE DNE 13. 04. 2022
(od 17:00 za účasti pozvaných zastupitelů obce)

Rada obce schvaluje:
1. Přípravu a program zasedání zastupitelstva obce dne 21.04.2022. Schváleno 4hlasy
1.1 Žádost o prodej pozemku parc.č. 713/7, parc.č. 617/2 a část pozemku parc.č. 655/56 v
k.ú. Komárov u Holic, obec D. Roveň
1.2 Novou žádost o prodej pozemku p.č. 1294/229 v k.ú. Dolní Roveň
1.3 Novou žádost o prodej části pozemku p.č. 210/7 v k.ú. Dolní Roveň
1.4 Novou žádost o prodej pozemků parc.č. 619/3 a parc.č. 619/7 v k.ú. Komárov u Holic, obec
Dolní Roveň
1.5 Žádost o souhlas se stavbou na pozemcích parc.č. 655/127, 655/6, 655/126, 655/52 a
655/69 v k.ú. Komárov u Holic, obec Dolní Roveň
1.6 Žádost o souhlas se stavbou na pozemku parc.č. 1556/7 v k.ú. Horní Roveň, obec Dolní
Roveň
1.7 Žádost o poskytnutí finančního daru na zřízení kanalizační přípojky
1.8 Žádost o projednání Plánu společných zařízení na části Komárov u Holic
1.9 Žádost Krajské knihovny v Pardubicích o finanční prostředky
1.10 Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
1.11 Žádost Zdravotní klaun, o.p.s. Praha o dar
1.12 Vypsání výběrového řízení na akci malého rozsahu „Rozšíření mateřské školy Dolní
Roveň, stavební úpravy (třída pro 15 dětí)
1.13 Vypsání výběrového řízení na výměnu oken v části budovy MZŠ Dolní Roveň
1.14 Žádost o souhlas vlastníka s výstavbou mysliveckého zařízení
1.15 Rozsah využití ubytovacích prostor v budově domova mládeže bývalého zemědělského
učiliště v Dolní Rovni na ubytování uprchlíků z Ukrajiny
2. Vytvoření nových parkovacích míst na prostranství za MŠ Dolní Roveň a předložení návrhu,
který bude řešit komplexně celé prostranství za MŠ včetně možnosti přesunutí stávajícího
stanoviště pro kontejnery. Schváleno 4hlasy
3. Opravu zastřešení stávající velké pergoly u hospody u kostela Horní Roveň, v ceně cca 49.000,Kč (uhradí obec), úpravy venkovního schodiště a malé pergoly. Úpravy pergol a schodiště
provede nájemce na své náklady (úpravy daruje obci). Schváleno 4hlasy
4. Úhradu obědů pro ukrajinské děti v období od 28.3. do 31.3.2022 za celkové náklady 1640,-Kč
a žádost ředitelky MZŠ DR na přijetí daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN pro hrazení
obědů ukrajinským žákům MZŠ DR v dalším období do 30.6.2022 v celkových odhadovaných
nákladech 27.060,-Kč. Schváleno 4hlasy
5. Zaslání výzvy ředitelce MZŠ DR k podání vysvětlení a předložení nápravných opatření
související se zjištěnými nesrovnalostmi při provádění Veřejnosprávní kontroly. Schváleno
4hlasy
Rada obce bere na vědomí:
6. Závěr kontroly České inspekce životního prostředí, která provedla kontrolu ČOV Dolní Roveň –
bez vad a připomínek. Schváleno 4hlasy
7. Rozhodnutí MěÚ Holice, kterým provádí opravu zřejmých nesprávností v původním Rozhodnutí
o nakládání vodami na vodním díle Lodrant. Schváleno 4hlasy
Rada obce neschvaluje:
8. Výrobu a montáž tří zástěn mezi trámy v přístřešku na hřišti v Horní Rovni. Schváleno 4hlasy
9. Navržené omezení autobusové dopravy v souvislosti s plánovanou uzavírkou silnice II/322.
Schváleno 4hlasy
Zapsal: Miloš Horák

Ing. Miloš Horák - místostarosta obce

Iva Vinařová - starostka obce

