
obecní  noviny 
 

Číslo 6   Ročník 18   Rovečné 6 / 2016 

 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.6.2016. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

Schvaluje: 
1. Účetní závěrku obce Rovečné za rok 2015 

2. Závěrečný účet obce za rok 2015 – bez výhrad 

3. Povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí ve třídě mateřské školy a to na počet 15 dětí ve třídě 

4. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2015 

5. Prodej parcely č. 133/10 o výměře 40 m2 v k.ú. Rovečné za 50 Kč/m2 

6. Rozpočtové opatření č. 3/2016 

7. Záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 73/5 a 73/2 v k.ú. Rovečné 

 

Neschvaluje: 
1. Žádost o pronájem pozemku p.č. 230/1 v k.ú. Rovečné 

 

Bere na vědomí: 
1. Výběrové řízení na pronájem prostor Obecní hospody na Růžku a to v počtu čtyř uchazečů, kdy 

výsledek výběrového řízení bude hodnotící komisí vyhodnocen do 8.6.2016. Následně komise 

doporučí schválení zvoleného kandidáta zastupitelstvu. Výběrového řízení se zúčastnili: Koutný 

Tomáš, Prupos, spol. s r.o., Miksche Petr, Marková Andrea 

 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 14.6.2016. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

Schvaluje: 
 

1. Pronájem obecní hospody na Růžku a uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Mikschem – 

nabídka č. 3 

2. Výsledek hospodaření MŠ a ZŠ Rovečné za rok 2015. Výsledek hospodaření z hospodářské 

činnosti bude použit na hlavní činnost na pokrytí nákladů za energie a opravy 

3. Úhradu jízdného žákům, kteří dojíždějí do ZŠ Rovečné z okolních obcí 

4. Koupi pozemků v k.ú. Rovečné p.č. 542/2 a p.č. 1546/4 za 70 Kč/ m2 

5. Záměr prodeje pozemku v k.ú. Malé Tresné p.č. 282  




Oznámení 

 
 18.června se přes Rovečné pojede tradiční cyklistický závod Zlaté kolo Vysočiny. 

 Připomínáme spoluobčanům platbu vodného za první pololetí roku 2016. 

 Obec Rovečné zakoupila přívěsný vozík za auto, pokud by kdokoliv potřeboval, není problém se 

zapůjčením. 

 

 


 

 



 


Nové knihy v knihovně – červen 

 

T. Brezina: Kouzelný hrad-Dračí pohár 

 

T. Kubátová: Štěpánka 

 

V. Vondruška: Přemyslovská epopej IV- Král básník 

 

J. Picoultová: Čas odejít 

 

R. Ludlum,E. van Lustbader: Bourneův klam 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce června oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

50 roků Srstková Renata 83 roků Kadlecová Blažena 

84 roků Šešulková Zdenka  

 

 

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

 

 


 

Upozornění odborného lesního hospodáře pro vlastníky lesů. 
 

V důsledku abnormálního sucha v loňském roce došlo ke značnému zhoršení stavu lesů, zejména pak 

smrkových porostů všech věkových stupňů. I v současné době je v lesní půdě nedostatek vody. Vláhový 

deficit lesní půdy se snižuje pomalu a lesní porosty jsou oslabeny, což se projevuje opadem jehličí, 

usycháním stromů a sníženou schopností stromů bránit se napadení škůdci – zejména různými kůrovci. 

Regenerace lesních porostů při poškození suchem je pomalá a neprobíhá úměrně s příchodem dešťových 

srážek. Proto lze očekávat i v letošním roce, že bude docházet k usychání stromů a napadání oslabených 

stromů škůdci. Z tohoto důvodu bych chtěl apelovat na vlastníky lesů, aby prováděli pravidelnou kontrolu 

svých lesních majetků a v případě, že zjistí v lesních porostech čerstvé souše, usychající stromy, stromy 

jejichž koruny ztratily jehličí více jak z poloviny oproti normálnímu stavu, vyvrácené a zlomené stromy, 

aby bezodkladně provedli nebo zajistili odvoz takového dřeva z lesa. Tím sníží riziko rozšíření škůdců ve 

svém, případně sousedním lese. Rovněž při zjištění výše uvedeného nežádoucího stavu v sousedních 

lesích, by bylo třeba na tento stav přednost-ně upozornit příslušného vlastníka lesa nebo odborného 

lesního hospodáře. Suchem jsou ohroženy všechny lesní porosty, zejména pak porosty na kamenitém a 

skalnatém podloží a porosty s expozicí na jižní směry. Podle § 32, zákona č. 289/1995 Sb. (lesní zákon), 

je vlastník lesa povinen provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých 

činitelů na les a při přemnožení škůdců je vlastník lesa povinen činit bezodkladná opatření k odstranění 

škod a pro zmírnění jejich následků. 

 

Předem děkuji vlastníkům lesů za pochopení situace, zvýšenou kontrolu svých lesů a spolupráci. 

 

                                                                                  Ing. Milan Jakoš, odborný lesní hospodář 

 

 


 


