obecní noviny
Číslo 11

Ročník 18

Rovečné 11 / 2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.11.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Úpravu rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2016 a to k 1.11.2016
2. Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ na rok 2017
3. Návrh rozpočtu obce Rovečné na rok 2017
4. Úpravu směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
5. Udělení pravomoci starostovi upravovat rozpočet obce Rovečné na straně příjmů a výdajů
6. Finanční dar na adventní koncert a příměstský tábor ve výši 5000,- Kč na akci
7. Koupi pozemku v k.ú. Rovečné p.č. 72/1 za 50,- Kč/m2
8. Rozpočtové opatření č.6/2016






Oznámení
 Případní zájemci o úklid po těžbě v Malém Tresném (v Řídkým) cca 100m3 vytěženého objemu dřeva,

nechť kontaktují pana Nedělu na tel. 724106921 nejpozději do 15.11.2016
 Zastupitelstvo obce Rovečné zve všechny spoluobčany, malé i velké, k rozsvěcení vánočního

stromečku, které proběhne v sobotu 26. listopadu v 16:00.
 V budově základní školy proběhne tradiční Adventní jarmark s dílnami a koledami. Akce se uskuteční

4. prosince, 2. adventní neděli od 13:00 do 16:00
 Platbu vodného za první pololetí roku 2016 je možno uhradit na obecním úřade od pondělí 14. listopadu
 Vzhledem k dlouhodobému suchu a malým přítokům do obecního vodojemu, je až do konce roku 2016

zakázáno zalévání, mytí osobních automobilů, atd… Prosím spoluobčany, aby v rámci možností co
nejvíce šetřili s pitnou vodou. Je to v zájmu nás všech.
 18. listopadu v 15:30 proběhnou v místním pohostinství „Hrátky s pamětí“. Na setkání se těší Zdeněk

Choura pracovník v sociálních službách, člen České alzheimerovské společnosti.
 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Dne 23.11.2016 od 7:30 do 15:30 nepůjde

trafostanice horní konec (za zdravotním střediskem)




Nové knihy v knihovně – listopad

R. Handl: Historie trochu jinak
R. Třeštíková: Bábovky
R. Fulghum: Poprask v sýrové uličce
I. Beránková: Jednoduché ozdoby pro tvořivé děti




Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce listopadu oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
83 roků Obzinová Anděla

75 roků Unčovská Jarmila

70 roků Dudková Emílie

60 roků Klapetková Alena

50 roků Štěrba Luděk

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




