obecní noviny
Číslo 6

Ročník 17

Rovečné 6 / 2015

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 27. 5. 2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Obecní znak a vlajku variantu 1. (prvotní návrh)

2. Záměr změny nájemní smlouvy k č. p. 120 (pošta)
3. Rozpočtové opatření č. 2
4. Pořízení nového křovinořezu od firmy Stihl v ceně 24 000,Bere na vědomí:
1. Nabídku projektových prací na vizualizaci adaptace budovy školy



ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3. 6. 2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2014 včetně výsledku hospodaření. Výsledek
hospodaření z hospodářské činnosti bude použit na hlavní činnost na pokrytí nákladů za energie
a opravy.
2. Účetní závěrku obce Rovečné za rok 2014
3. Závěrečný účet obce Rovečné za rok 2014 – bez výhrad
4. Směnu části pozemku p.č. 25/2 v k.ú. Malé Tresné za adekvátní část pozemku p.č. 344 v k.ú.
Rovečné
5. Přepracovanou situaci chodníku směrem na Malé Tresné
6. Nabídku projektových prací na vizualizaci adaptace budovy školy
7. Pořízení fotografií firmou Navis

8. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 1040006560/001
Bere na vědomí:
1. Požadavek na pořízení konvektomatu do školní jídelny
2. Zprávu o výsledku hospodaření obce Rovečné
Pověřuje:
1. Starostu prověřením možnosti rozšíření počtu dětí v MŠ





Oznámení
 Obec Rovečné připomíná úhradu platby za vodné za 1. pololetí 2015
 Z dobrovolného vstupného na čarodějnice byly pořízeny nové hračky pro mateřskou školku,

fotodokumentace na www.rovecne.cz
 Občané děkují Věře Pospíšilové za vynikající organizaci zájezdu do Kroměříže a divadla.
 Vážení občané, zastupitelstvo obce Rovečné připravuje na 7. 11. 2015 u příležitosti 680. výročí od

první písemné zmínky o obci besedu o historii našeho kraje a obce s etnografem Mgr. Janem Kučou.
Součástí besedy bude promítání fotografií a výstava. Obracíme se na Vás s prosbou o zapůjčení fotografií
především staršího data. Dále jsou předmětem našeho zájmu staré listiny, účty, výpovědi o historii
jednotlivých domů nebo rodinné paměti. Všechny dokumenty budou zpracovány a pouze s Vaším
souhlasem publikovány v tištěné nebo elektronické podobě tak, aby výsledek byl dostupný co největšímu
počtu občanů. Všechny zapůjčené dokumenty Vám co nejdříve v pořádku vrátíme. Dokumenty přijímáme
na obecním úřadě do 15. července 2015. Děkujeme.


Nové knihy v knihovně – červen
Arbes,Čapek-Chod,Havlíček: Tři česká romaneta
Brothersová,Eagan : Kurz dokonalé paměti (jednoduchá cvičení, která zlepší nejen naši paměť, ale i sebedůvěru)
V. Černucká : Tajemství sedmi ještěrek (detektivka)
A. Weir: Marťan



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce června oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
50 roků Mokrý Petr

60 roků Nedělová Alena

70 roků Procházka Miloš

82 roků Kadlecová Blažena

83 roků Šešulková Zdenka

94 roků Blažková Markéta

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


