obecní noviny
Číslo 11

Ročník 19

Rovečné 11 / 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.11.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Návrh rozpočtu obce Rovečné na rok 2018
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2018 - 2021
3. Rozpočtové opatření č. 23
4. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro Františka Dostála
a MUDr. Miroslava Prudkého
5. Dodatek nájemní smlouvy č. 2017/1 s firmou Agrotes spol. s r.o.
Bere na vědomí:
1. Námitku nesouhlasu se způsobem provedení opravy místní komunikace „zkratky na Malé Tresné“
2. Stanovisko KSÚSV k havarijnímu stavu komunikace III/38818 z Rovečného do místní části Malé
Tresné
3. Rozpočtové opatření č. 19,20,21,22
Pověřuje:
1. Nepřevzetím prací modernizace realizovaného úseku cesty v části u zbouraného prasečáku
z důvodu změny odtokových poměrů a degradace asfaltu od realizační firmy
2. Odpovědět na stanovisko KSÚSV k havarijnímu stavu silnice na Malé Tresné


Oznámení
➢ Zastupitelstvo obce Rovečné zve všechny spoluobčany, malé i velké, k rozsvěcení vánočního
➢

➢

➢
➢

stromečku, které proběhne v neděli 26. listopadu od 16:00 hod.
Evangelický sbor v Rovečném zve na setkání v KRUHu k 500. výročí světové reformace, jehož
hostem bude evangelický farář v Nosislavi a překladatel a znalec Lutherova díla ONDŘEJ MACEK LUTHER PRAKTICKY. Setkání proběhne v Komenského sále na evangelické faře v Rovečném ve
čtvrtek 16. listopadu 2017 v 18.00.
V sobotu 16. prosince od 16:00 pořádá farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném
tradiční předvánoční koncert „Vánoce se SYMFONEM“. Účinkuje pěvecké kvarteto SYMFON,
Václav Mašek – tenor, Vincent Ignác Novotný – tenor, Jan Kukal – baryton, Jan Kos – Bas. Srdečně
zveme.
Platbu vodného za druhé pololetí roku 2017 je možno uhradit na obecním úřadě od pondělí 13.
listopadu.
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. Dne 14.11.2017 od 12:30 do 15:00 nepůjde
trafostanice dolní konec (trafo u Kadleců).







Nové knihy v knihovně – listopad
E. Boček: Aristokratka na koni
J. Deaver, J. Nesbo a další: Světové krimipovídky
M. Surosz: Ach, ty Češky
J. Hošek: Německo v přímém přenosu


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce listopadu oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
84 roků Obzinová Anděla

80 roků Bartoň Josef

70 roků Kovář Jaroslav

70 roků Tůma Josef

3.11.2017 oslaví Josef a Vlasta Kadlecovi smaragdovou svatbu
24.11.2017 oslaví Stanislav a Ema Staňkovi smaragdovou svatbu
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!





























