
obecní  noviny 
 

Číslo 12   Ročník 16   Rovečné 12/ 2014 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3. 12. 2014. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání 

 

Schvaluje: 

1. Úpravu rozpočtu školy k 30. 11. 2014, přesun finančních prostředků mezi závaznými 

ukazateli s tím, že celková výše rozpočtu se nemění. 

2. Rozpočet školy na rok 2015 v celkové výši 1 650 000,- Kč 

3. Jmenování Ing. Evy Janouškové členkou školské rady ZŠ a MŠ Rovečné 

4. Zřízení přístupu k bankovnímu účtu obce pro paní Janu Staňkovou 

5. Odměnu místostarostovi za výkon funkce ve výši 3000,- Kč měsíčně 

6. Změnu vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona v platném 

znění 

7. Jednorázové vyplacení zákonem stanovené odměny odstupujícímu starostovi 

8. Pořízení nového počítače 

9. Rozpočtové opatření číslo 7. 

10. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2015 s měsíčním čerpáním 

výdajů max. 1/12 roku 2014 

11. Inventarizační plán pro provedení inventarizace majetku se složením inventarizační komise : 

Miroslav Opluštil, Ing. Radek Skalník, Miroslav Dostál 

12. Zavedení asfaltového hřiště u školy do majetku obce 

13. Dodatek smlouvy na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS města a.s. Bystřice n. 

Pernštejnem 

14. Vyřazení majetku obce dle aktuálního stavu. inv. č. 21/400/7,21/400/18,28/1/26,90/902/31 

15. Příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ve výši 5000,- Kč 

16. Příspěvek šachovému oddílu TJ Sokol na silvestrovský turnaj ve výši 1000,- Kč 

17. Příspěvek na adventní koncert v evangelickém kostele ve výši 5000,- Kč 

18. Příslib na účasti opravy střechy evangelické fary z fondu Kraje Vysočina v celkové výši 10% 

z celkové částky. 

19. Příspěvek pořadatelům vánočního nohejbalového turnaje ve výši 1000,- Kč 

20. Objednávku zhotovení projektové dokumentace pro odvodnění stávající vodoměrné šachty u č.p. 

77 

21. Veřejnoprávní smlouvu s městem Bystřice n/P o projednávání přestupků 

22. Smlouvu s AZ Holding a.s. o zimní údržbě komunikací 

23. Úpravu pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Rovečné 

 

Neschvaluje:  

1. Finanční příspěvek pro společnosti Rafael dětem, nadační fond a For Help s.r.o.  

 

Bere na vědomí: 

1. Žádost o opravu komínu v obecní budově č.p. 120 (pošta) 

 

Pověřuje: 

1. Kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení a stavu pokladny a pokladních dokladů 

 

 
 















 

Oznámení 
 

 21. prosince od 17 hodin se bude konat adventní koncert v evangelickém kostele. Na koncertu 

vystoupí pěvecký sbor Dalibor ze Svitav 

 Blahopřejeme paní Zdeně Pospíšilové za získání ocenění II. stupně Knihovny Vysočiny 2014 za již 

řadu let nejlépe pracující knihovnu v Kraji Vysočina. Foto naleznete na www.rovecne.cz/knihovna/ 

 Od 19. prosince budou k prodeji stromky z obecního lesa u prodejny Agrotes 

 V obci byly nalezeny hodinky. K vyzvednutí jsou na obecním úřadě 

 11. prosince v 15:00 proběhne „Vánoční besídka“ ZŠ Rovečné v kulturním domě. Srdečně zveme 

všechny rodiče, prarodiče, přátele školy a širokou veřejnost. Moc se na Vás těšíme – učitelé a žáci ZŠ 

Rovečné. 

 13. prosince se uskuteční  od 14:00 do 17:00 „Vánoční jarmark s dílnami“ v Základní škole Rovečné 

 V Bystřici nad Pernštejnem bude v měsíci prosinci slavnostně otevřen nový zimní stadion 

 U prodejny Agrotes byl umístěn nový kontejner na sběr oděvů a obuvi 

 Nabídka bytu 3+kk k pronájmu v č.p. 76, cena dohodou, kontakt pan Pírek 732 603 423 

 V elektronické komunikaci došlo ke změně emailových adres : starosta@rovecne.cz a 

obec@rovecne.cz  




 

Nové knihy v knihovně – prosinec 

B. Woodová : Had a hůl (historický román) 

J. Sévillia : Statečná císařovna (životní příběh Zity Habsburské) 

I. Fuchsová : Když se zamiluje muž pošťáckou láskou(soubor humoristických povídek) 

Z. Nováková : Příběhy a pohádky z malované zahrádky 

Jménem malých výtvarníků velice děkuji všem příznivcům našeho kroužku za věcné a finanční příspěvky. 

Během vánočních svátků bude knihovna otevřena:  

 

23.12. 9-10 16-17 

25.12.  16-18 

30.12. 9-10 16-17 







Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

89 roků Klimešová Anna 85 roků Halvová Božena 

84 roků Čermák Miloslav 83 roků Šimková Věra 

83 roků Řehůřková Zdenka 80 roků Unčovská Božena 

75 roků Buršíková Olga 70 roků Petrová Lidie 

60 roků Klevetová Miluše 50 roků Petr Jiří 

 

Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let! 
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