obecní noviny
Číslo 12

Ročník 18

Rovečné 12 / 2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 7.12.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Rozpočet ZŠ a MŠ na rok 2017
2. Rozpočet obce Rovečné na rok 2017
3. Uzavření smlouvy o věcném břemeni č. NM-014330040549/001
4. Podání dotace na vybavení zahrady MŠ herními prvky
5. Koupi pozemku 1525/3
6. Koupi pozemku 1005/4, 1525/4, 1517/69
7. Započetí procesu pozemkových úprav
8. Plán inventarizace na rok 2016
9. Ustanovení inventarizační komise ve složení: Opluštil, Dostál, Skalník
10. Rozpočtové opatření č. 8
11. Kompenzaci na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK
12. Dar na silvestrovský šachový turnaj ve výši 1000,- Kč
13. Pořízení aplikace Česká obec
Neschvaluje:
1. Umístění mysliveckých trofejí do budovy v Malém Tresném




Oznámení
 V rámci mikroregionu probíhá soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček. Soutěže se lze zúčastnit na

internetových stránkách http://www.bystricko.cz/soutez-o-nejkrasnejsi-vanocni-strom/
 Plánované akce v místním KD v letošní sezóně:
Školní besídka
– 21.12.
Myslivecký ples
– 14.1.
Hasičský ples
– 04.2.
Dětský karneval
– 05.2.
Posezení s cimbálovkou
– 25.2.
 Úřední hodiny obecního úřadu o svátcích :

čtvrtek 22.12.
pátek 23.12.
úterý 27.12.
středa 28.12.
čtvrtek 29.12.
pátek 30.12.

- zavřeno
- zavřeno
- zavřeno
- 7:30 – 15:00
- zavřeno
- zavřeno

 Jménem zastupitelů obce přeji všem spoluobčanům v nastávajících svátcích vánočních a do nového

roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchů jak v osobním tak v pracovním životě.



Nové knihy v knihovně – prosinec
V. Čtvrtek: Cipískova loupežnická knížka
M. Klevisová: Ostrov šedých mnichů
J. Thorne: Harry Potter a prokleté dítě (divadelní hra podle příběhu J. K. Rowlingové)
F. Forsyth: Seznam smrti
E. Bronteová: Na Větrné hůrce




Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce prosince oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
87 roků Halvová Božena

86 roků Čermák Miloslav

82 roků Unčovská Božena

60 roků Bezectný Jaromír

50 roků Gloser Jaroslav
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!

Poohlédnutí za letošním rokem 2016
Co vše se podařilo zrealizovat v tomto roce:
Park u školy – parkoviště
Park u školy – revitalizace stromů
Oprava hráze koupaliště – dotace
Oprava hráze dolního rybníka
Veřejné osvětlení v Malém Tresném – dotace
Veřejné osvětlení Rovečné
Dotace na lesnický traktor – pořízení únor, březen 2017
Dotace na záchody škola – realizace jarní prázdniny 2017
Vykoupení parcel pro novou zástavbu
Zakoupení nového obecního vozidla + vozík
Odvodňovací kanál v komunikaci v Malém Tresném
Dokončit územní plán obce Rovečné
Co se nepodařilo zařídit:
I přes veškerou snahu se nedaří začít jednání o opravě silnice na Malé Tresné
Dotace na sportovní hřiště – postavíme svépomocí v roce 2017
Dotace na opravu místních komunikací – byla podána znovu na komunikaci před školou
Co se chystá v roce 2017:
Dotace na rozšíření vodních zdrojů – 2x 100m vrt na horním lese + 1x kopaná studna na měsíční krajině
Oprava fasády OÚ – termín realizace květen 2017
Oprava záchodů v hospodě – termín realizace leden, únor 2017
Příprava dokumentace k opravě školy – zateplení, okna, možnost bytů, atd…
Příprava stavebních parcel – zpracování územní studie
Žádost o dotaci na herní prvky na zahradu mateřské školky
Zbudování kanálu v Malém Tresném
Oprava hasičské nádrže v Malém Tresném
Oprava vzhledu obchodu v Malém Tresném
Po výměně sloupů na dolním konci firmou E.ON, výměna veřejného osvětlení dolního konec
Celkový rozpočet obce na rok 2017 je ve výši 15 362 000,- Kč


