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Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 3.9.2014. 
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 
Schvaluje:     

1. Bezúplatný převod dřevěných turistických přístřešků u rozhledny 
od  LČR s.p. do vlastnictví obce Rovečné. 

2. Zřízení práva odpovídající věcnému břemenu – přístup a oprava vodovodu na    
pozemku obce p.č. 1596/2 v k.ú. Rovečné dle geometrického plánu  
č. 648-62/25014 ze dne 10.6.2014. 

                      3.   Rozpočtové opatření č.5. 
                      4.   Navržený splátkový kalendář pro úhradu dlužného vodného a poplatků za odpady.  
Bere na vědomí :     

1. Žádost p. Libichové o prodej části obecního pozemku v Malém Tresném. 
 
Zastupitelstvo obce Rovečné nemá připomínky nebo námitky k technickému řešení opravy silnice II/362  
( Bystré-Nyklovice-Rovečné rozc.- hranice kraje Jihomoravského dle projektové dokumentace vypracované 
firmou Pontex Praha) . Obec Rovečné nemá záměr prodat pozemky dotčené opravou silnice. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                        ��������    

                                            Oznámení 
� Kominictví Josef Piskač, Vír, provádí kontrolu a čištění komínů, revize, opravy, vložkování  a další 

práce s tím spojené. V Rovečném a v Malém Tresném bude v termínu úterý 23. září a středa 24. září. 
Objednat nabízené služby můžete na obecním úřadu na telefonním čísle  566 574 130, 

    mobil 724 106 918,  popř. osobně.  
� Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu bude 8. a 9. října, zároveň proběhne sbírka šatstva 

pro Diakonii Broumov. Přesnější informace budou v příštích novinách.  
� Na úřední desce  je vyvěšeno Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení 

k veřejnému nahlédnutí. 
V budově obecního úřadu v zasedací místnosti bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální 
operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Rovečné a 
Malé Tresné obce Rovečné. 
Ve dnech 29.9., 1.10., 6.10., a 8.10. ( pondělky a středy) v čase od 15:00 do 17:00 hod. bude 
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech v čase od 8:00 do 
10:00 hod zaměstnanec obce (starosta). 
Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění se upozorňují na tyto skutečnosti: 
1.Obnovou operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná do katastru 
nemovitostí. 
2.Výměra je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna., jejím zpřesněním nejsou 
dotčeny právní vztahy k pozemku. 
3.V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic 
zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších 
půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové 
evidence. 
4. Vlastníci mohou během vyložení  operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho 
vyložení, podat námitky proti obsahu operátu. O námitkách rozhoduje katastrální úřad. 
5. Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu 29.10.2014. 
6. Dnem vyhlášení obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává 
neplatným.( Zkráceno – úplné znění této veřejné vyhlášky je na úřední desce, 
i  na elektronické. :www.rovecne.cz ). 
             ��             ��             ��             �� 



 
 

� Obec Rovečné odprodá omezené množství starých ocelových kolejnic. Zájemci mohou volat 
starostovi  na tel. 724 185 923.  
                                                    ��������    
    

Nové knihy v knihovně v Rovečném – září 
 
          W. Smith :                     Bludný kruh 
 
                                                Objevuj s Tomášem,co bude dál (leporelo pro nejmenší) 
 
          V. Vondruška :             Ještě že nejsem kat (středověká detektivka) 
 
          T. Keleová-Vasilková : Lék na smutek (román pro ženy) 

Od 14.10. bude knihovna otevřena i v úterý 9-10 hod. 

Od 14.10. začínají Tvořivé úterky pro všechny generace 16-17 hod. 

 
Na webových stránkách knihovny www.rovecne.knihovna.info je možné přečíst si řadu knih 
i v elektronické podobě (např. od B. Němcové, K. H. Máchy, pohádky  a další). 
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Sbor pro občanské záležitosti 
 

V průběhu  měsíce září  oslavili a  oslaví  významné životní jubileum  tito naši spoluobčané: 
 

       60 roků   Věra Buršová 
       60 roků   Josef Sedlák 
       50 roků   Hana Novotná 
       70 roků   Mgr. Josef  Šípek 
       82 roků   Věra Peterová 
       83 roků   Blažena Kadlecová 

 
 

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

             ��             ��             ��             ��    
Slovo hejtmana 
Už za měsíc nás čekají nové volby, členům volených samospráv měst a obcí končí jejich čtyřleté 
funkční období. I za tuto dobu jsem poznal řadu obětavých, pracovitých a schopných starostů, 
místostarostů a zastupitelů. Mohu s čistým svědomím konstatovat, že spolupráce v samosprávách na 
všech úrovních v našem kraji funguje velmi dobře a rád bych všem jejich členům za tu náročnou práci 
poděkoval. Volení představitelé v našem kraji přistupovali ke své práci velmi zodpovědně. Na Vysočině 
téměř neznáme případy, kdy by například hrozil krach města či obce kvůli nezodpovědnému 
hospodaření nebo kdy by docházelo k závažným provozním problémům ve fungování našich sídel.  
Přitom dobře vím, jak je tato práce náročná a často i nevděčná. Zvláště v tom „prvním sledu“ na 
úřadech měst a obcí, kam nespokojení občané docházejí často i s nejrůznějšími malichernostmi, 
s pocitem, že úřad musí vyřešit i všechny jejich osobní problémy. A pochopitelně podle jejich osobního 
přání a receptu. 
Je to už takový náš český obyčej, že všichni rozumí všemu – hlavně tomu, jak to ti jiní dělají špatně a 
jak by to mělo být jinak. Jen převzít tu odpovědnost je ochoten málokdo. Lépe je kritizovat „zpoza 
buka“. Někdy přemýšlím o tom, kde se v některých lidech bere to sebevědomí a pohrdání prací jiných 
bez skutečné znalosti problémů. 
Nyní jsem proto chtěl ještě jednou na konci volebního období velmi srdečně poděkovat starostům, 
místostarostům, členům rad a zastupitelstev měst a obcí za jejich úsilí v minulém období. Přes 
obtížnost této práce mnozí jdou znovu a znovu s kůží na trh. Obzvláště neuvolněným starostům a 
zastupitelům na malých obcích, kteří se starali o chod svých vesnic po svém zaměstnání, patří velký 
dík. Všem voličům ve městech a obcích bych rád popřál, aby volili za své představitele ty, kteří budou 
fundovaně, upřímně a obětavě pracovat pro obecný (a obecní) prospěch. 
                                                                        Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina    


