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Rovečné 7/ 2014

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 2.7.2014.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1.

Smlouvu o zřízení věcného břemene na obecním pozemku p.č. 160/22 a 162/8
pro společnost E-ON Distribuce a.s.
2. Rozpočtové opatření č.3
Bere na vědomí:
1. Nabídku firmy RPA Brno na zajistění výběrového řízení na dodavatele
zateplení a výměny oken MŠ.
2. Žádost o změnu druhu pozemků v souvislosti s pořízením nového územního plánu.
Ukládá starostovi:
1. Zajistit opravu poruchových ventilů na vodovodu v místní komunikaci v Malém
Tresném do konce srpna 2014.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva na věcné břemeno na pozemcích obce se týká uložení elektrického kabelu přípojky elektřiny
k rodinnému domku v tzv. Dobrovského uličce. Přípojka byla zrealizována v minulém roce.
Rozpočtové opatření č. 3 představuje částku cca 36 000 Kč za zpracování a podání žádosti o dotaci na zateplení
MŠ, která nebyla ve schváleném rozpočtu na letošní rok původně uvažována. V souvislosti s administrací žádosti
a výběrovým řízením na dodavatele apod. budou přijímána ještě další rozpočtová opatření.
Pořízení návrhu nového územního plánu obce Rovečné bude oznámeno veřejnou vyhláškou na přelomu července
a srpna. Po 15-ti dnech zveřejnění tohoto návrhu bude možné podávat k němu připomínky, a to ve 30-ti denní
lhůtě. Poté budou návrhy, připomínky a stanoviska posouzeny, vyhodnoceny a případně podle nich bude
upraven návrh zadání a schválen zastupitelstvem. Poté se budou obdobně vyjadřovat dotčené orgány ( správci sítí,
krajský úřad a další instituce) a okolní obce, zase v určených lhůtách během podzimu. Finální podoba nového
územního plánu by měla být schválena v I. polovině příštího roku.

Oznámení
P. Miroslava Gregorová oznamuje zahájení provozu kadeřnictví na náměstí v Rovečném
od úterý 15. července. Pracovní doba obvyklá, pánské kadeřnictví každý čtvrtek od 14 hod.
V gynekologické ambulanci MUDr. Minářové ve Víru se nebude ordinovat 14. a 21. července
z důvodu dovolené.
Dětská lékařka MUDr. Kroupová nebude ordinovat od 14. do 25. července.
Penzion U Lípy v Rovečném má o prázdninách otevřenou restauraci a vinárnu pro veřejnost
v pátek od 17 do 21 hod., v sobotu od 12.30 do 21.00 hod. a v neděli od 11 hod. do 16 hod.

Nové knihy v knihovně v Rovečném – červenec
C. S. Littleton :
M. Reilly :
M. Viewegh :
R. Galbraith:

Moudrost Východu (výpravná publikace o asijských náboženstvích)
Pekelný ostrov (válečný thriller)
Můj život po životě
Volání kukačky (detektivní román J. K. Rowlingové)

Sbor pro občanské záležitosti
25. července oslaví 50 let společného života – zlatou svatbu - manželé Zdenka a Josef Pospíšilovi.
Blahopřejeme a přejeme všechno nejlepší do dalších let!
V průběhu měsíce července oslavili a oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
60 roků
85 roků
81 roků
60 roků
60 roků
60 roků
60 roků

Dana Dostálová
Bohuslav Šešulka
Olga Jančíková
Miroslav Pospíšil
Jarmila Čuhlová
Zdenka Procházková
Ivana Štěrbová

Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let !
Začátek července je opojným časem. Děti a mládež se radují z prázdnin, učitelé a učitelky
zhluboka vydechnou, ostatní občané cítí s potěšením blízkost svých dovolených. Oproti
časům mého mládí je nám dnes otevřen téměř celý svět, máme rozmanité možnosti k jeho
poznávání anebo odpočinku na lukrativních cizokrajných místech. Ale můžeme si taky najít
příjemné a zajímavé místo v některém z kouzelných koutů naší země. S menším zatížením
své kapsy, bez stresů z náročného cestování, bez obav z obtížné domluvy nebo své nejisté
bezpečnosti v neznámém prostředí. Doporučil bych Vysočinu. Když se pozorně rozhlédneme,
uvědomíme si, že málokdo ji známe celou. Stále je co nacházet.
Kraj Vysočina se snaží podporovat rozvoj cestovního ruchu na Vysočině, v poslední době se
zejména díky Regionálnímu operačnímu programu Jihovýchod nainvestovalo mnoho desítek
milionů do zvýšení a zatraktivnění zdejší turistické nabídky. Náš region se snaží využít své
nesmírné přírodní a kulturní bohatství a navíc ho neustále rozšiřovat.
Například vedle kvalitně značených pěších a cykloturistických tras je na Vysočině již třetím
rokem v provozu hustá síť jezdeckých stezek (850 km), které jsou využívány nejen jezdci na
koních, ale též vyznavači pěší turistiky a jízdy na horských kolech, neboť převážná část tras
vede po polních a lesních cestách. Co se týče památek, dovolím si zmínit jeden projekt za
všechny. V Třebíči byla koncem loňského roku dokončena rekonstrukce zámku a
zpřístupněna nová moderní interaktivní expozice, která je chloubou památkářství na Vysočině.
Věříme, že si sem najde cestu velké množství návštěvníků, určitě to stojí za to, třeba ve
spojení s návštěvou památek UNESCO (bazilika Sv. Prokopa, židovská čtvrť). Samozřejmě
nechci se zmínit jen o investicích Kraje Vysočina. Různé subjekty se podílely a podílí na
rozšíření nabídky v oblasti cykloturistiky, zábavního turismu (Šikland, několik lanových parků),
postaveny byly nové rozhledny (Mařenka) a staví se další (na Fajtově kopci u Velkého
Meziříčí, na Pekelném kopci u Třebíče), vyznačeny byly nové naučné stezky. Největší novinky
pro nadcházející turistickou sezonu jsou uvedeny v elektronických turistických novinách, které
vydává krajská příspěvková organizace Vysočina Tourism (www.region-vysocina.cz).
Na Vysočině si můžeme v rámci dovolených nebo i všedních dnů užít také nespočet kulturních
akcí. Tradiční jsou například hudební festivaly na našich zámcích – Folkové prázdniny
v Náměšti nad Oslavou nebo tradiční Prázdniny v Telči. Divácky velmi přitažlivý a svým
způsobem jedinečný je i po letech Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského v zámecké
zahradě zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou a na dalších kouzelných místech. Začátkem září
nás zase čeká Trampský širák v Hanesově mlýně u Štoků. V Pelhřimově se i letos těší na
hasičský festival dechových hudeb, jednotlivá města i obce pořádají stále častěji pro své
občany i turisty pestré historické slavnosti nebo pohádkové přehlídky pro děti.
Zkrátka každý si může na Vysočině užít letní dny dle svého. Opravené památky často se
specifickým programem, kulturní centra ve městech nebo klidná místa u rybníků a ve
voňavých lesích.
Přeji Vám příjemné a pestré léto v přátelské a pohostinné atmosféře Vysočiny.
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina

