obecní noviny
Číslo 2

Ročník 17

Rovečné 2/ 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4. 2. 2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Rozpočet obce Rovečné na rok 2015
2. Smlouvu s firmou Alerion s.r.o. na návrhu obecního znaku a vlajky
3. Finanční příspěvek na softtenisový turnaj ve výši 1000,-Kč
4. Finanční příspěvek svazu včelařů ve výši 2000,-Kč
5. Strategický plán obce na rok 2015 -2019
6. Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou osobní
dopravou v rámci IDS JMK
7. Finanční příspěvek pro svaz tělesně postižených, místní organizace Bystřice n.P. ve výši 2000,-Kč
8. Podání žádosti o dotaci na MMR do programu obnovy a rozvoje venkova na opravu sportovního
hřiště v obci Rovečné
9. Podpis dodatku číslo 1 příkazní smlouvy s firmou RPA Tender s.r.o.
10. Odstranění 3 smrků u mateřské školy z důvodu plánované revitalizace budovy
Neschvaluje:
1. Žádost o prominutí platby za komunální odpad p. Lžičařové
Bere na vědomí:
1. Nabídku firmy DOSIPServis s.r.o. na pořízení ukazatele rychlosti pro obec Rovečné
2. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „vlajka pro Tibet“





Oznámení
Nové telefonní číslo do mateřské školky: 727 969 642, pevná linka byla zrušena
Připomínáme občanům, že platba vodného za II. pololetí 2014 měla být uhrazena do konce roku.
Od středy 4. února budou vybírány na pokladně obecního úřadu poplatky za odpady a psy
12. února se v knihovně uskuteční prezentace kosmetické firmy MARY KAY. Začátek v 16:00 hodin
14. února v 18:00 u nás vystoupí Vírští ochotníci s krásnou českou pohádkou „S čerty nejsou žerty“
22. února v neděli od 14:00 pořádá ZŠ a MŠ Rovečné tradiční dětský karneval
28. února pořádá SDH Rovečné tradiční hasičský ples
Obec Vír oznamuje, že bylo otevřeno pro veřejnost od 10:00 do 18:00 kluziště v „Ledničkách“
Vzhledem k výsledkům dotazníků a velmi vysoké poptávce po službách pečovatelské služby, bych
chtěl poprosit občany o sdělení konkrétních služeb, které jim scházejí. Jakoukoliv formou (tel.
724 185 923, email: starosta@rovecne.cz, osobně , dopisem). Děkuji
 Zpracované výsledky dotazníků pro sestavení strategického plánu obce jsou k nahlédnutí na
internetové adrese www.rovecne.cz/aktuality














Nové knihy v knihovně – únor
T. Keleová - Vasilková: Manželky (román pro ženy)
A. Franklinová: Město stínů (detektivka)
L. Šimánek: Nový Zéland (cestopis)
D. Ros: Keramika (nápady a návody na výrobu, zdobení a glazování)


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce února oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
82 roků Pelikánová Vlasta

70 roků Zemánek Vladislav

80 roků Kadlec Josef
3.3.2015 – Oslaví Miroslav a Květa Opluštilovi 25 výročí svatby (Stříbrná svatba)
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!




