obecní noviny
Číslo 5

Ročník 18

Rovečné 5 / 2016

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.5.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
2. Záměr prodeje obecní parcely č. 133/10 v k.ú. Rovečné
3. Výběr firmy Ing. Hedvika Horňanská jako dodavatele úprav parku u ZŠ a MŠ
4. Novou smlouvu s RWE na dodávky plynu na rok 2017
5. Novou smlouvu s EO.N na dodávky elektriky na rok 2017 a 2018
6. Rozpočtové opatření číslo 2.
7. Pořízení přívěsného vozíku za obecní automobil
8. Dar pro spolek cyklistů Rovečné ve výši 1000,- Kč







Oznámení
 11. května v 16:00 zveme spoluobčany na OÚ k veřejnému projednání návrhu územního plánu obce

Rovečné a vystavení návrhu územního plánu Rovečné k veřejnému nahlédnutí
 Od 16. května je možno uhradit na pokladně obecního úřadu vodné za první pololetí roku 2016
 V měsíci květnu oslaví své 93 narozeniny Vlado Burian. Tímto mu za obec Rovečné a celé

zastupitelstvo, přeji vše nejlepší a hodně zdraví do dalších let života
 Příští zastupitelstvo 1.6.2016 proběhne výběrové řízení na nového pronajímatele hospody

Na Růžku, podmínky výběrového řízení budou vyvěšeny na úřední desce ode dne 16.5.2016
 TJ Sokol Rovečné zve dne 28. května na tradiční pouťovou zábavu v Bořince, hrát bude kapela Rock

Faktor
 29. května se uskuteční tradiční pouť v Rovečném
 Škola se zapojila do programu sběru kuchyňského oleje. Použitý kuchyňský olej může každý přelít

doma do PET lahví. Sběr oleje bude probíhat současně se sběrem papíru




Nové knihy v knihovně – květen
E. Temple: Tanec Maora
B. Fogle: Anglický a americký kokršpaněl
T. Keleová-Vasilková: Co to bude?
M. Kubátová: Pytel granátů pro Marii Terezii
M. Košťálová: Naďa Konvalinková



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce května oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
92 roků Elis Stanislav

92 roků Staněk Štěpán

70 roků Hájková Naděžda

70 roků Jančík Karel

50 roků Krejčí Jiří

50 roků Bělehrad Jaroslav

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




