obecní noviny
Číslo 5

Ročník 19

Rovečné5/ 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 18.4.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Zhotovitele akce „Oprava fasády OÚ Rovečné“ a to firmu Final fond s.r.o. s nejnižší nabízenou
cenou.
Pověřuje:
1. Starostu jednáním o rozšíření chodníku u dětského domova.


ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.5.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 41/4 v k.ú. Malé Tresné o výměře 12m2 dle.
geometrického plánu 117-29/2017 a pozemku p.č. 1560/8 v k.ú. Rovečné o výměře 278 m2 dle
geometrického plánu 687-29/2017.
2. Dodavatele Benjamin s.r.o., Buchlovice na dodávku herních prvků pro dětské hřiště u MŠ-ZŠ.
3. Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě mateřské školy pro rok 2017/2018 v počtu 14 dětí ve třídě.
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 3/2017.



Oznámení
➢ Od 15. května je možno uhradit na pokladně obecního úřadu vodné za první pololetí roku 2017.
➢ Informace ke stavu silnice směrem na Nyklovice. Vzhledem ke složité komunikaci mezi krajskou

správou a údržbou silnic a jedním z vlastníků přilehlých pozemků, se s největší pravděpodobností
celková rekonstrukce komunikace v letošním roce neuskuteční.
➢ Všem účastníkům pálení čarodějnic u koupaliště velice děkuji za návštěvu a jako v každém roce
výtěžek bude použit na nákup nových hraček do mateřské školky.
➢ Oprava fasády obecního úřadu je naplánována po skončení pouti,která letos vychází na 18.června.
➢ Rozšíření chodníku u dětského domova by mělo proběhnout v příštím roce. Vše je předjednáno.

Nové knihy v knihovně–květen
B. Woodová: Země odpoledního slunce
E. Bombecková: O lidech a jiné zvířeně
J. Loukotková: Vzpomíná, vypráví a vaří
P. Louka: Vaše Hana Hegerová




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

75 roků Dobiášová Božena

75 roků Bartoň František

70 roků Procházková Jarmila

60 roků Šikula Libor

50 roků Kozáčková Jana

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






















