obecní noviny
Číslo 10

Ročník 18

Rovečné 10 / 2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.10.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1.
2.
3.
4.

Rozpočtové opatření č. 5
Vyřazení starého územního plánu z dlouhodobého majetku obce
Odkup části pozemku parc.č. 1017/2 v k.ú. Rovečné
Podání dotace na lesní techniku z fondu SZIF na pořízení univerzálního kolového traktoru a
kontejnerového nosiče

Pověřuje:
1. Kontrolní a finanční výbor k provedení kontroly dne 2. 11. 2016. Finanční výbor kontrolou i
v MŠ a ZŠ





Oznámení
 Přihlášení zájemci o vyčištění spalinových cest mohou pana Piskače očekávat 13. října a 14. října.

Do tohoto data je možnost se stále nahlásit na obecním úřadě.
 21. října od 15:00 do18:00 a 22. října od 9:00 do 12:00 bude probíhat sběr nebezpečného odpadu na

tradičním místě za obecním úřadem. Zároveň proběhne charitativní sběr oblečení pro Diakonii
Broumov
 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční
soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické
energie: 11. října, 17. října, 19. října od 7:30 do 15:30 – trafostanice za zdravotním střediskem
(horní konec), 24. října od 8:00 do 18:00 celá obec Rovečné a 27. října od 8:00 do 18:00 – trafostanice
Kadlecovi (dolní konec)
 Dne 27. října v 18:00 se společně setkáme u busty T.G.Masaryka u příležitosti výročí založení
samostatného Československa a dále bude následovat již tradiční „Lampionový průvod“. Zveme všechny
děti i dospělé.
 V obci Rovečné (horní konec) a Malé Tresné proběhla výměna veřejného osvětlení za úsporné LED zdroje.
V Rovečném (dolní konec) se čeká na výměnu sloupů od společnosti E.ON, která měla proběhnout letos na
podzim. Dle aktuálních informací se výměna posouvá na příští rok v měsících květen, červen. Tímto se
spoluobčanům dolního konce omlouváme za neustálé výpadky veřejného osvětlení, které měly letos být
odstraněny.
 Prosím spoluobčany, kteří nejsou spokojeni s kvalitou komunikace z náměstí do Malého Tresného, nechť se
písemně obrátí se stížností na krajskou správu a údržbu silnic. Adresa: Ředitelství KSÚSV, Kosovská

1122/16, 586 01 Jihlava 1. Číslo silnice je III/38818. Velmi to pomůže posunout opravu kupředu.
Děkuji



Nové knihy v knihovně – říjen
J. Kinney: Deník malého poseroutky (2. díl)
G.R.R. Martin: Hra o trůny (1.díl)
P. Taylor: Doktore, fofrem, jde o život
V. Vondruška: Ďáblův sluha
25. 10. od 16 do 17 hodin začínají Tvořivé úterky pro všechny generace, každých čtrnáct dní s kurzem
keramiky.



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce října oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
91 roků Jílková Eliška

91 roků Doskočilová Miroslava

75 roků Unčovská Jaroslava

70 roků Horký Teodor

50 roků Srstková Jitka

82 roků Dvořák Josef

75 roků Nedomová Věra

84 roků Dostál Adolf

81 roků Staněk Stanislav

75 roků Samová Erna

60 roků Horká Ivana
Omlouváme se paní Štefanii Dostálové za špatně uvedený věk v minulém čísle
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!




