
 

obecní  

       noviny 
Číslo 10                  Ročník 16          Rovečné  10/ 2014 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 24.9.2014. 
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    
Schvaluje:     

1. Návrh Územního plánu Rovečné. 
2. Smlouvu o dílo č.2/IX/2014 s Ing. Marií Psotovou, Studio P.  

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 1.10.2014. 
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    
Schvaluje:     

1.   Záměr obce prodat pozemky v k.ú Malé Tresné podle geometrického plánu  
      č.108-54/2014, p.č. 252/7, p.č. 253/18, p.č. 253/17. 
2.   Rozpočtové opatření č.6 ( turistické vizitky rozhledny). 
3.   Změnu – přesun finančních  prostředků mezi položkami (závaznými ukazateli)      
      rozpočtu školy pole návrhu ředitele ZŠ. Celková výše rozpočtu se nemění. 
4. Koncepční dokument rodinné a proseniorské politiky obce. 

Ukládá:     
1.   Starostovi L. Petrovi  a zastupiteli  Ing. M. Prudkému vypracovat a podat žádost      
     dotaci z Fondu Vysočiny – na aktivity pro rodiny a seniory. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                            Oznámení 
� Sběr nebezpečného odpadu, velkoobjemového odpadu a vyřazených elektrospotřebičů proběhne v Rovečném       
      ve středu 8. a ve čtvrtek 9. října 2014  v době  od 14.30 do 17.30 hodin za budovou OÚ. Mezi nebezpečný 

odpad patří např. zářivky ( i tzv. úsporky), akumulátory, galvanické články (baterie),    lepidla, barvy, oleje a obaly 
od nich znečištěné, zbytky chemikálií, postřiků apod. Nepotřebné domácí elektrospotřebiče musí být odevzdány 
kompletní. V opačném případě, pokud chybí např.  kompresor v chladničce nebo motor u pračky, je odevzdání 
zpoplatněno. Na velkoobjemový odpad bude přistaven kontejner. K tomuto druhu odpadu patří koberce, 
molitanové matrace, linoleum, drátěná skla, zbytky porcelánových předmětů atd.Tento tzv. mobilní sběr odpadů je 
zajišťován obcí  2x ročně a je  při něm možné odevzdat běžné množství  odpadů.        

� Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje opět  humanitární sbírku oblečení a věcí pro domácnost: 
               - letní a zimní oblečení, lůžkoviny, prostěradla, ručníky,utěrky, záclony 
               - látky ( minimálně 1 m2, ne zbytky nebo odřezky látek) 
               - domácí potřeby, nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 
               - peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky 
               - obuv - veškerou nepoškozenou 
                Sbírka se uskuteční ve středu 8. října. a ve čtvrtek 9. října v době od 14.30 do 17.30 hod na  obvyklém      
                místě za budovou OÚ ( souběžně se sběrem odpadů). 

� V budově obecního úřadu v zasedací místnosti je vyložena k veřejnému nahlédnutí digitalizovaná katastrální mapa 
katastrálního území Rovečné a Malé Tresné. Je možné porovnat dosavadní a nový stav výměr pozemků a číslování 
parcel. Ještě  8.10. ve středu v čase od 15:00 do 17:00 hod. bude přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, ve 
čtvrtek 9. a v pátek 10. října  v čase od 8:00 do 10:00 hod zaměstnanec obce (starosta). 

� Volby do Zastupitelstva obce Rovečné  a do 1/3 senátu Parlamentu České republiky proběhnou v pátek  
      10. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 11. října od 8.00 do 14.00 hod., případné 2. kolo voleb do Senátu 
      17.  října a 18. října ve stejnou denní dobu.  V  Rovečném volby proběhnou v zasedací místnosti  obecního  úřadu 
      č.p 82 a v Malém  Tresném v zasedací místnosti v obecní budově č.p. 16.Voličům bude hlasování  umožněno pouze    
      pokud prokáží státní občanství a totožnost platným občanským průkazem, popř. platným  cestovním, diplomatickým   
      nebo služebním pasem nebo cestovním průkazem.Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů požádat   
      obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou  volební komisi (v Rovečném tel.  566 574 130 ), ( v Malém Tresném 
      tel. 724 106 918) o to, aby mohl  hlasovat mimo volební místnost do přenosné  volební schránky. Další podrobnosti  
      o způsobu hlasování jsou uvedeny v pokynech, které jsou součástí  hlasovacích lístků, doručených voličům do místa     
      trvalého bydliště. 
� Zveme všechny děti i dospělé na tradiční Lampiónový průvod, který se uskuteční v pondělí 27. října    

v Rovečném. Začátek je v 18 hodin na náměstí. Připomeneme si výročí založení samostatného  Československa. 
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Nové knihy v knihovně v Rovečném – říjen 
Sirovátka, Šrámková :      Devětkrát les, třikrát ves (pověsti z Hané) 
M. Tesařová :                   Brambory pokaždé jinak 
J. Lees :                            Hráči  Fan-Tanu (historický román) 
K. Hosseini :                    A hory odpověděly 

Od 14.10. bude knihovna otevřena i v úterý 9-10 hod.Od 14.10. začínají Tvořivé úterky pro všechny generace 16-17 hod. 
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Sbor pro občanské záležitosti 

 

7. října  oslaví 25 let společného života – stříbrnou svatbu -  manželé Lenka a Boris Kadlecovi   
28. října oslaví 25 let společného života – stříbrnou svatbu -  manželé Božena a Miloš Špinarovi 
                            Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší do dalších let! 
 

                  V průběhu  měsíce října   oslaví  významné životní jubileum  tito naši spoluobčané: 
 

       89 roků   Eliška Jílková        60 roků   Radmila Spratková 
       89 roků  Miroslava Doskočilová        50 roků   Vlastimila Bělehradová 
       80 roků   Josef Dvořák        60 roků   Božena Špinarová 
       50 roků   Věra Sedláková        82 roků   Adolf Dostál 
       70 roků   Alena Řehůřková         

 
 

Všem  jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let ! 
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Rekapitulace končícího volebního období z pohledu některých výdajů,  především na opravy a investice: 
2011 

- oprava obecní budovy č.p.16 v Malém Tresném – 260 000,- Kč, dotace 111 000,- Kč 
- odkoupení pozemku pod vodojemem do majetku obce – 30 000,-  Kč 
- modernizace sociálního zázemí v mateřské školce – 120 000,- Kč, dotace z Fondu Vysočiny -50 000,- Kč   
- rekonstrukce potoka - část , obec financovala rámové propustky, přejezdy a přechody k obytným domům, 

zábradlí kolem potoka – 1 220 000,- Kč 
- provoz školy a školky – 1 600 000,- Kč 

 

2012   
- rekonstrukce potoka - část , obec financovala rámové propustky, přejezdy a přechody k obytným domům, 

zábradlí kolem potoka – 1 480 000,- Kč 
- podlahová krytina v obecní budově v M. Tresném - 53 000,- Kč 

       -    oprava podlahové krytiny v obecním bytu ve škole - 17 000,- Kč 
       -    opěrná zeď a zámková dlažba u obecní budovy č.p. 16 v Malém Tresném – 113 000,- Kč 
       -    dokončení komunikace ke 3 novým stavebním pozemkům – 340 000,- Kč, dotace z POV 107 000,- Kč 
       -     finanční příspěvek na termosanaci krovu evangelického kostela – 55 000,- Kč 
       -     zateplení stropů nad obecním úřadem – 41 000,- Kč 
       -     modernizace ohřevu TUV v kuchyni ZŠ – 120 000,- Kč 

- provoz školy a školky – 1 700 000,- Kč 
 

2013   
- oprava střechy, okapů a svodů nad OÚ  - 444 000,- Kč, z toho dotace POV - 109 000,- Kč 
- oprava vodovodního přivaděče - 544 000,- Kč 
- finanční pomoc pro obec Libiš postiženou povodněmi -   20 000,- Kč 
- nátěry střech na budově pošty, nákupního střediska a vodojemu – 205 000,- Kč   
- nákup židlí a stolů TON pro KD Rovečné a Malé Tresné - 282 000,- Kč 
- provoz školy a školky – 1 700 000,- Kč 
- odkoupení pozemku se studnami v Dudkovicích -  100 000,- Kč 

 

2014   
       -     výměna oken a dveří na budově obecního úřadu a KD – 536 000,- Kč 
       -     podání žádosti o dotaci na zateplení a výměnu oken v mateřské škole, akce je registrována a je přidělena    
             dotace ve výši 2 500 000,- Kč, po výběrovém řízení na dodavatele proběhne realizace v I. pol. roku 2015 
       -     oprava přízemního bytu na poště – 10 000,- Kč + práce zaměstnanců obce 
       -     opravy stěn v kadeřnictví, v klubu dětí a schodišti obecního úřadu sanační omítkou , nová dlažba      
             v kadeřnictví – 60 000,- Kč + práce zaměstnanců obce 

- odkoupení pozemku  „Dobrovského ulička“ do vlastnictví obce - 35 000,- Kč 
- pořízení nového traktoru – travní sekačky - na údržbu hřiště, pramenišť a ploch veřejné zeleně – 108 000,- Kč 
- zadání pořízení nového územního plánu 
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