obecní noviny
Číslo 7

Ročník 18

Rovečné 7 / 2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 13.7.2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Mimořádný členský příspěvek Mikroregionu na rok 2016
2. Rozpočtové opatření č. 4/2016
3. Odprodej parcely č. 282 v k.ú. Malé Tresné
4. Pronájem obecní parcely č. 73/5 a 73/2 v k.ú. Rovečné
5. Smlouvu zakládající právo provést stavbu – oprava silnice II/362
6. Členskou přihlášku k členství v Sdružení místních samospráv ČR
7. Zbudování odstavné plochy u místní komunikace před školou
8. Financování opravy podlahy v jedné třídě ZŠ ve výši 70 000,9. Sjednocení veřejného osvětlení v Rovečném a osazení novými svítidly




Oznámení
 Připomínám platbu vodného za první pololetí roku 2016
 Dne 6.8. a 7.8 bude na hřišti v Rovečném promítáno letní kino. V pátek se bude promítat film

v Hlavě a v sobotu Kobry a Užovky. Promítaní začne přibližně v 21:00 (až se setmí)
 Prosím případné zájemce o členy volební komise ke krajským volbám konaných 7. října a 8. října,
nechť se mi do 22. srpna 2016 nahlásí do pořadníku. Členem volební komise může být osoba starší
18ti let.

Nové knihy v knihovně – červenec
P. Harmanová : Porodní bába od řeky Hope
J. Jonasson : Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Toušlová,Podhorský,Maršál : Toulavá kamera pro děti
W.Smith,G.Kristian : Zlatý lev
V letošním roce jsme společně s paní učitelkou M. Groulíkovou přihlásily prvňáčky do projektu SKIP
ČR, Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Na závěr byly děti slavnostně pasovány na čtenáře a za úspěšné
absolvování úkolů dostaly knížku B. Smolíkové Knihožrouti. Více podrobností a fotografie najdete na
stránkách naší knihovny www.rovecne.knihovna.info









Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce července oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
50 roků Staněk Bronislav

75 roků Dudek Vlastimil

80 roků Sýsová Věra

81 roků Halvová Anna

83 roků Jančíková Olga

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





