obecní noviny
Číslo 8

Ročník 17

Rovečné 8 / 2015

ze zasedání zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5. 8. 2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Rozpočtové opatření č.3/2015
2. Cenovou nabídku na bezpečnostní ořez stromů odbornou firmou
3. Opravu chladicího boxu na potraviny v základní škole dle cenové nabídky
4. Pořízení konvektomatu do kuchyně základní školy od firmy AGR Gastro s.r.o., Žďár nad
Sázavou, Blue Vision B1011B včetně příslušenství dle cenové nabídky – CN 150429
5. Prodej pozemku p.č. 150/2 v k.ú. Rovečné o výměře 24m2
6. Záměr prodeje obecních pozemků st.298 o výměře 15m2, st. 291 o výměře 19m2, p.č. 220/9 o
výměře 76m2, st. 299 o výměře 40m2, p.č 141/7 o výměře 40m2, 141/3 o výměře 104m2, p.č.
231/4 o výměře 37m2 a p.č. 231/6 o výměře 1m2
Neschvaluje:
1. Žádost o poskytnutí dotace pro linku důvěry STŘED
2. Po projednání odpis pohledávky
Bere na vědomí :
1. Žádost o opravu tarasu a stavbu nového schodiště k č.p. 9 v Malém Tresném
Pověřuje:
1. Opravou orientační mapy v Malém Tresném




Oznámení
 Putovní letní kino se uskuteční 14. a 15. srpna, promítání začne v 21:00 na místním fotbalovém hřišti
 Kadeřnictví Miroslava Gregorová oznamuje dovolenou od 10.8. do 23.8
 Na internetové adrese www.kr-vysocina.cz/kotliky/ jsou informace ke kotlíkové dotaci (výměny

kotlů)
 Krajem Vysočina byl vydán zákaz pálení ohňů z důvodu dlouhodobého sucha. Zákaz pálení platí do

odvolání.

Nové knihy v knihovně – srpen
B. Fogle: Zlatý retrívr (příručka pro chovatele)
Ch. Baker Klineová: Vlak naděje (román)
Byl jeden domeček (lidová říkadla, hádanky a pohádky pro nejmenší)
A. Kadlecová: Detail rekreační chalupy (rady a návody pro renovaci lidových staveb)







Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce srpna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
95 roků Dostálová Štefánie

86 roků Žilová Helena

75 roků Čermáková Danuše
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!


