obecní noviny
Číslo 9

Ročník 18

Rovečné 9 / 2016

USNESENÍ
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 7. 9. 2016.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
bere na vědomí
v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu vypořádání připomínek uplatněných při projednání
Územního plánu Rovečné ve smyslu kapitoly „Vyhodnocení připomínek“ odůvodnění Územního plánu
Rovečné
rozhoduje
podle ustanovení § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), o námitkách uplatněných při veřejném projednání k Územnímu plánu Rovečné
vydává formou opatření obecné povahy
po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. I Územního plánu Rovečné
není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve
znění Aktualizace č. 1, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje
Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití
ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního
řádu, Územní plán Rovečné.
Schvaluje:
1. Firmu LED Lighting, s.r.o. jako vítěze výběrového řízení na výměnu veřejného osvětlení v obci
Rovečné
2. Stavební úpravy v místní hospodě
3. Podání žádosti o dotaci na podporu obnovy a rekonstrukce místních komunikací
4. Finanční dar pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ve výši 5 000,- Kč
5. Finální vzhled fasády obecního úřadu Rovečné
Bere na vědomí:
1. Žádost o posouzení opravy příjezdové komunikace
2. Seznámení s aplikací mobilní rozhlas
3. Nabídku k odkoupení pozemku p.č. 1017/2




Oznámení
 S blížící se topnou sezónou je potřeba si nechat odborně zkontrolovat spalinové cesty. Případní

zájemci o kominické služby, nechť se nahlásí do seznamu na OÚ.
 Ve dnech 7. října a 8. října proběhnou volby do zastupitelstev krajů



Nové knihy v knihovně – září
Z. Svěrák : Filmové příběhy
T. Keleová - Vasilková : Touhy
K. Štorkán : Psanec,nebo geniální vojevůdce?
H.Whitton : Kdo chce zabít Janu Eyrovou ?
V. Steklač : Boříkovy nové lapálie
Od 18. 10. bude knihovna otevřena i v úterý od 9 do 10hodin.




Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce srpna a září oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
87 roků Žilová Helena

60 roků Tomášek Emil

60 roků Petrová Milena

80 roků Novotný Miloslav

70 roků Kadlec Jaroslav

70 roků Petr Miroslav

75 roků Kadlecová Vlasta

70 roků Knotek Zdeněk

84 roků Peterová Věra

85 roků Kadlecová Blažena

94 roků Dostálová Štefanie
Gratulujeme manželům Bartoňovým, kteří v tomto měsíci oslaví stříbrnou svatbu
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!




