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Rovečné 6/ 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 16.6.2014.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Rozpočtový výhled na roky 2015- 2019.
2. Schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2013 včetně výsledku hospodaření.
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti bude použit na hlavní činnost na pokrytí nákladů
na energie a opravy.
3. Schvaluje účetní závěrku obce Rovečné za rok 2013.
4. ZO projednalo Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rok 2013 a
přijalo opatření ke zjištěnému nedostatku v hospodaření obce.
5. Schvaluje závěrečný účet obce Rovečné za rok 2013 s výhradou.
6. Rozpočtové opatření č.2.
7. Koupi pozemku p.č. 166/3 v k.ú. Rovečné podle geometrického plánu
č. 622-56/2014.
8. Úhradu jízdného žákům, kteří dojíždí z okolních obcí do Základní školy v Rovečném ve výši
předplatného jízdného.
9. Podání žádosti o dotaci na opravu místních komunikací v Malém Tresném.
Neschvaluje:
1. Finanční příspěvek Asociaci Radost – Prostějov.
2. Žádost o povolení stavby na přístřešku pro motorové vozidlo na obecním pozemku v blízkosti
vodního toku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozemek p.č. 166/3 je část místní komunikace, tzv. Dobrovského uličky a bude vykoupen od soukromého
vlastníka. Následně bude potřeba vybudovat v tomto úseku dešťovou kanalizaci a nový povrch. Komunikace
bude určena přednostně pro chodce a osobní dopravu obyvatel přilehlých nemovitostí.

Oznámení
MUDr. Prudká nebude od 7. do 11. července ordinovat. Zastupuje MUDr. Bartošík ve Štěpánově.
V nutných případech je k dispozici akutní příjem Emergency v nemocnici v Novém Městě na Moravě,
tel. 566 801 850.
V obcích Mikroregionu Bystřicko bude o prázdninách probíhat putovní letní kino, v Rovečném 15. srpna
(v pátek) budeme promítat animovaný film Čtyřlístek ve službách krále a v sobotu 16. srpna český film
Něžné vlny. Začátky představení na hřišti za školou budou kolem 21.00 hod (po setmění, bude upřesněno).
Informace o dalších filmech v ostatních obcích na www.bystricko.cz.
U obchodu, autobusové zastávky na náměstí a v Malém Tresném jsou umístěny žluté kontejnery na plasty.
Měly by se do nich odkládat hlavně větší kusy odpadů z umělých hmot, např. polystyren, rozbité plastové
židle, hračky apod., tedy věci které se obtížně dávají do žlutých pytlů. Pokud budou plné kontejnery na pytle,
je možné pytle odkládat i do nových žlutých kontejnerů. PET lahve a kartony od nápojů je potřeba sešlápnout
nebo zmáčknout aby nezabraly mnoho místa. Na kontejneru je to napsáno, přesto když jsem se do něj nedávno
podíval, ležely tam tři pytle plné PET lahví a žádná nebyla viditelně sešlápnuta. Prosím, sešlapujte PET lahve
a nápojové kartony, je to jednoduché.
Do kontejneru na plasty nepatří PVC, linoleum, části vraků aut, lepenka a apod.

Nové knihy v knihovně v Rovečném – červen
I. Devátá :
W. Disney :
H. Jaber :
J. Flanagan :

Vůně posečené trávy
Doba ledová 4
Létající koberec do Bagdádu (vzpomínky britské novinářky)
Hraničářův učeň (12. díl)

Sbor pro občanské záležitosti
V dubnu oslavila 91 let paní Vlasta Štolová, nedopatřením nebyla uvedena v dubnových obecních novinách.
Dodatečně blahopřejeme.
V průběhu měsíce června oslavili a oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
70 roků
81 roků
93 roků
82 roků

Milan Mistr
Blažena Kadlecová
Markéta Blažková
Zdenka Šešulková

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

Slovo hejtmana
Už před šesti lety byla podepsána smlouva o spolupráci mezi Zakarpatskou oblastí Ukrajiny a Krajem
Vysočina. Za tu dobu bylo realizováno mnoho oboustranně užitečných projektů. Ve druhém květnovém
týdnu jsem absolvoval spolu se Zdeňkem Chládem, radním pro oblast životního prostředí a
zemědělství, další návštěvu této kouzelné končiny, která byla před druhou světovou válkou skoro po
dvacet let součástí Československa. Jaké jsou mé dojmy z poslední návštěvy?
Naši partneři byli především příjemně překvapeni, že ani v této pro ně nelehké době jsme se nebáli je
navštívit a pokračovat ve spolupráci. Projeli jsme nejen hlavní město oblasti Užhorod, ale také mnoho
lokalit, kde jsme pomohli k realizaci společných projektů. Během dosavadního partnerství se nám
podařilo významně přispět k rozvoji veřejné infrastruktury. Výměnou střechy, oken, či zateplením fasád
prošla dosud řada škol, školek i zdravotnických a víceúčelových zařízení především ve venkovských
oblastech Zakarpatí. U tamních obyvatel zaznamenáváme vřelý ohlas na to, jak navazujeme na
společnou československou historii a stále živý odkaz našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka. Prohlédli jsme si mimo jiné zrekonstruované ordinace lékařů v obci Strymba a Lipovec.
Jsem rád, že jsme mohli do obou ordinací předat zdravotnické přístroje, které byly pořízeny z mého
osobního příspěvku do dobročinného fondu ViZa. Pro letošní rok jsou připraveny další výměny oken,
dveří i vytápění zejména v mateřských i základních školách na zakarpatském venkově.
Podpořeny budou i vzdělávací aktivity, stáže pro pracovníky sociálních služeb, tábor na Vysočině pro
zakarpatské děti, které se učí český jazyk, výtvarná soutěž pro zakarpatské děti, účast ukrajinských
studentů na Letní žurnalistické škole v Havlíčkově Brodě či přírodovědecká konference k 80. výročí
založení Užanského národního parku profesorem Aloisem Zlatníkem. Diskutována je i podpora
projektu Agronomické fakulty Mendlovy univerzity a mukačevské Asociace hnědého karpatského skotu
týkající se udržitelnosti genového zdroje ukrajinského skotu plemene Karpatské hnědé.
Myslím si, že aktivity Kraje Vysočina v Zakarpatí se zúročí nejen v dobrých vztazích a vzájemném
poznání a přátelství, ale časem i v oblasti hospodářských vztahů.
Přirozeně jsme se nevyhnuli debatám o současné složité situaci na Ukrajině. Nechci vyslovovat
jednoznačné soudy, ale fakta a naše informace mluví o tom, že léta celé zemi vládl ekonomicky silnější
ukrajinský východ a tamní bohatí oligarchové. Mnozí z nich „tahali za nitky“ všeho dění a neuvěřitelně
zbohatli. Teď se bojí o ztrátu svých mocenských pozic. Smutné je, že se vášně na obou stranách
vybíjejí pomocí zmanipulovaných prostých lidí. Do nich vkládají propagandisté mocných toužících po
vládnutí semínko nenávisti. Po té se začnou nenávidět i dříve pohodoví sousedé a následuje občanská
válka. Stále doufám, že z Ukrajiny nebude druhá Jugoslávie. Ale bohužel možné je všechno.
Jak už jsem jednou psal – pro nás z toho plyne, že bychom se neměli nechat vtáhnout do nevraživosti
a nesmiřitelnosti ani v našich „malých“ každodenních konfliktech. Protože z nich v kombinaci s tou
ambicí politiků a zájmů ekonomické elity vznikají ony „velké“ konflikty, které pak ve jménu patetických
rádoby spravedlivých hesel a výzev v první linii smetou a ničí obyčejné občany.

Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

