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Ročník 16

Rovečné 4/ 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 2.4.2014.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Příspěvek občanskému sdružení Portimo o.p.s. ve výši 1000,- Kč.
2. Vyřazení drobného majetku – police v knihovně inv. č. 90/902-33 z evidence obce.
3. Smlouvu mezi obcí Rovečné a Jihomoravským krajem o úhradě finanční kompenzace na zajištění
dopravní obslužnosti linkovou autobusovou dopravou v rámci integrovaného dopravního systému.
4. Prodej obecních pozemků p.č. 72/2 a p.č.74/4 dle geometrického plánu č. 67-93/2013, který vypracovala
firma GEO profi spol. s r.o., Brno, za cenu 50 Kč za 1 m2.
5. Půjčku ve výši 50 000,- Kč z Fondu rozvoje bydlení p. Miroslavě Dostálové, Rovečné 91 na rekonstrukci
střechy rodinného domu.
6. Dodatek č.2014/1 k nájemní smlouvě s firmou Agrotes spol. s r.o.
7. Pronájem obecního bytu p. Františku Pechovi.
8. Objednání geometrického plánu na oddělení pozemku na místní komunikaci ( parc. číslo 161/1 a sousední ).
Neschvaluje:
1. Příspěvek pro Záchrannou stanici volně žijících zvířat „ Zelené Vendolí“.
2. Nabídku firmy Axiom engeneering s.r.o. Pardubice na zpracování Průkazu energetické náročnosti
budovy“ pro obecní stavby.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sdružení Portimo o.p.s. je občanská poradna na poliklinice v Bystřici působící v sociální a občansko právní
oblasti. Poznámka k prodeji obecních pozemků- jedná se o 30 m2 užívaných dosud jako součást oplocené
zahrady v Malém Tresném. Obecní byt na poště byl po zvážení okolností přidělen pětičlenné rodině s dětmi.

Oznámení
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude ve středu 16.dubna a ve čtvrtek 17. dubna, vždy od 15
do 18 hodin na prostranství za budovou obecního úřadu (jako obvykle). Odebírat se budou staré baterie,
akumulátory, barvy, obaly od barev apod. Dále také staré elektrospotřebiče - pouze kompletní, veškeré běžné
přístroje od mobilních telefonů přes počítače, mixéry, chladničky, televizory až po elektrické sporáky. Nejsou
přijímány elektrické boilery. Do velkoobjemového odpadu patří například koberce, molitanové matrace,
linoleum, drátěné sklo apod. Pneumatiky jsou zpoplatněny vzhledem k bezplatnému odběru v pneuservisech
( obec za jejich předání technickým službám musí zaplatit). Malá pneumatika z osobního auta 100 Kč, velká
150 Kč). Nepotřebné domácí elektrospotřebiče musí být odevzdány kompletní. V opačném případě, pokud
chybí např.kompresor v chladničce nebo motor u pračky, je odevzdání zpoplatněno.
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
- hračky- nepoškozené, kompletní
- menší funkční elektrospotřebiče
Sbírka se uskuteční ve středu 16.dubna. a ve čtvrtek 17. dubna v době od 15.00 do 18.00 hod na
obvyklém místě za budovou OÚ ( souběžně se sběrem odpadů).
Odvoz komunálního odpadu probíhá od dubna v lichých týdnech ve čtvrtek, tj. 10.4., 24.4, atd.
Kominictví – Josef Piskač z Víru nabízí čištění a kontrolu komínů u všech druhů vytápění
( plyn, uhlí, dřevo), a měření úniku CO u plynových zařízení v termínu: pondělí 14. 4. a úterý 15.4. 2014.
Objednávky jsou přijímány na obecním úřadu do pátku 11.4.,

popř. ještě v pondělí 14.4. na tel. 566 574 130, mobil 724 106 918.
TJ SOKOL Rovečné – fotbalový oddíl bude v sobotu 26.dubna provádět v obci sběr železného šrotu.
Nepotřebné věci je potřeba uložit k místní komunikaci tak jako obvykle, nebo se předem domluvit
s fotbalisty na pomoci při přemístění těžších předmětů z domu.
Divadelní soubor VOFUK ze Štěpánova nad Svratkou sehraje v neděli 27. dubna v KD Rovečné divadelní
komedii „Kartářka“ autora Hynka Jurmana. Začátek představení je v 16 hod. Vstupné 50 Kč.

Výsledky rozborů pitné vody z vodovodní sítě vodovodu Rovečné ze dne 17.3.2014 – vybrané údaje
Ukazatele
Chlor volný
pH (kyselost)
Amonné ionty
Dusitany
Dusičnany
Kultivované mikroorganismy ( 22 st. C.)
Kultivované mikroorganismy ( 36 st. C.)
Koliformní bakterie
Escherchichia coli
CHsk manganistanem
Železo
Chloridy
Sírany

Jednotka
mg/l
stupeň
mg/l
mg/l
mg/l
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
KTJ/ml
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Výsledek
0,03
7.3
0,040
0,005
12
15
0
0
0
0,80
0,02
4
44,3

Norma ( max.)
0,3
6,5-9,5
0,5
0,5
50
200
20
0
0
3
0,2-0,5
100
250

Nové knihy v knihovně v Rovečném – duben
Z. Svěrák :
P. Brzáková:
M. Worth Davison :
V. Klimecká :

Po strništi bos (soubor povídek )
Ze mě (cesta blázna a vnitřní svět Jaroslava Duška)
Kdy, kde, proč a jak se to stalo
Druhý život Marýny G. (román zachycující osudy valašské rodiny
během celého 20. století)

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce dubna oslavili a oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
83 roků
87 roků
50 roků
70 roků
84 roků
75 roků

Alena Staňková
Jarmila Dvořáková
Mgr. Miloslav Čermák
Ilona Metelová
Zdenka Kadlecová
Ing. Juraj Szabó

90 roků
60 roků
82 roků
75 roků
75 roků
70 roků

Miloš Kleveta
Jan Daniel
Zdenka Jančíková
Milan Štarha
Jaroslava Petrová
Jiří Novotný

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

Slovo hejtmana
Začátkem roku jsme čekali, že nás zasypou přívaly sněhu, a obávali jsme se možných následných povodní.
Nakonec nepřišlo jedno ani druhé. A nyní nám pro změnu hrozí sucho. Náš kraj má hodně lesů a polí, ale ve
srovnání s jinými kraji jen poměrně menší počet obyvatel. S tím přece jen ve svém důsledku souvisí i menší síla
politická a ekonomická. Výhodou je, že jsme přitom dost jednotní. Spolupracovat a prosazovat společně zájmy
Vysočiny je nutností naší situace.
Stále více se ukazuje, že nejen ústředí našeho státu, ale ani Evropská komise na venkov při financování příliš
nehledí. Je tedy třeba vnímat, že když nám nikdo nepomůže, musíme si pomoci sami. Důležitá je společná vůle
všech subjektů regionu. Typickým složitým problémem, s nímž často zápolíme, jsou územní plány. Při jejich
tvorbě a schvalování se scházejí a střetávají nejrůznější zájmy i mnohá protikladná stanoviska. Setkáváme se tu
se zájmy místními pro skupinu obyvatel některé oblasti nebo jen obce, zájmy širšího regionu nebo celého státu.
Jindy hrají roli zájmy profesní nebo prostě potřeba zaměstnanosti. Na první pohled často vypadají i ta
protichůdná stanoviska velmi pochopitelně. Obecně neradi ustupujeme z přesvědčení o svých pravdách. Ale
abychom mohli realizovat potřebné projekty, musíme hledat kompromisy a netrvat pouze na preferování svého
pohledu.
Z pohledu a potřeb kraje jsou pro nás důležité projekty na vylepšování dopravní infrastruktury a krajského
zdravotnictví. Silnice polykají obrovské prostředky, které sami nejsme schopni v dostatečné míře profinancovat.
Přitom kvalitní dopravní infrastruktura je základním předpokladem pro rozvoj všech dalších oborů. Máme výhodu,
že náš kraj protíná dálnice, ale nutné je i dobré napojení dalších komunikací. O významu zdravotnictví a našich
starostech s financováním krajských nemocnic jsem už toho napsal nemálo a ty stálé potřeby jsou jednoznačné.
Dohromady jsme pro náš kraj už z evropských peněz vyčerpali téměř 5,7 miliardy korun. Nejbližší roky budou
důležité vzhledem k dalšímu plánovacímu období, kdy máme poslední možnost evropské dotace co nejlépe
využít. Nebude to snadné, ale na Vysočině jsme se často dokázali dohodnout v zájmu celku i napříč politickým
spektrem. Doufám, že se nám to bude dařit i v dalším období.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

