
obecní  noviny 
 

Číslo 6   Ročník 19  Rovečné 6 / 2017 

 

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 28.6.2017. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

 

Schvaluje: 

1. Zveřejnění záměru pronájmu prostor sloužících k podnikání – hospoda 

2. Prodej pozemků v k.ú. Malé Tresné p.č. 41/4 o výměře 12 m2 a pozemku v k.ú. Rovečné  

p.č. 1560/8 o výměře 278 m2 za cenu 50 Kč/m2 

3. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2016 a účetní závěrku. Výsledek hospodaření 

z hospodářské činnosti bude přeúčtován do rezervního fondu a poté použit na úhradu nákladů za 

energie 

4. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet Obce Rovečné za rok 2016 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření Obce Rovečné IČ:00295281 za rok 2016 – bez výhrad 

5. Účetní závěrku Obce Rovečné za rok 2016 

6. Úhradu jízdného žákům, kteří dojíždějí z okolních obcí do základní školy 

7. Přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci z MMR – sociální bydlení 

8. Podání žádostí o dotace (studny a připojení) na průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody 

z NPŽP výzva č. 8/2016 

9. Opravu vchodových dveří v obecní budově – obchod 

10. Opravu havárie vodovodních rozvodů v MŠ 

11. Proplacení vícenákladů opravy chodby a WC v pohostinství 

12. Pořízení traktorového kontejnerového nosiče s kontejnerem 

13. Vyřazení traktoru Zetor 6245 z dlouhodobého majetku 

14. Záměr prodeje traktoru Zetor 6245 

15. Pořízení elektrického bojleru do kadeřnictví 

16. Rozpočtové opatření č. 8/2017 

17. Příspěvek rodičům na mimoškolní aktivity dětí pro školní rok 2017/2018 v max. výši  

1000,- Kč na dítě a rok 

 

Neschvaluje: 

1. Žádost o příspěvek na linku bezpečí z.s. 

 

Bere na vědomí: 

1. Rozpočtové opatření č.4, č.5, č.6 a č.7




 

Oznámení 
 

➢ Obec Rovečné vypisuje záměr pronájmu prostor obecní hospody Na Růžku, Rovečné 82. Podrobné 

informace jsou vyvěšeny na úřední desce. 

➢ Obec Rovečné prodává traktor Zetor 6245 s těžkou přední nápravou. Případní zájemci se nahlásí do 

seznamu na obecním úřadě do 14.7.2017 a následně budou vyzváni k účasti na dražbě. 

Předpokládaná prodejní cena je 220 000,- Kč. Skutečný stav stroje je možné si prohlédnout po tel. 

dohodě s panem Buršou – 607 139 943. 
➢ Na opravě veřejného osvětlení po předešlých bouřkách se pracuje. Děkuji za trpělivost. 













Nové knihy v knihovně - červen 

 

 

E. Boček : Aristokratka ve varu 

D. Kludská : Velký snář 

P. Himmelhuber  :  Skleníky a pařeniště 

  

Nové knihy v knihovně - červenec 

 

T. Boučková : Život je nádherný 

J. Kuželová :   Já, blogerka 

L. Myracleová :  11 - neobyčejný deník obyčejné holky 

P. Krassa, R. Habeck : Záhady nad záhady 

 

 

V letošním roce jsme opět s paní učitelkou M. Groulíkovou přihlásily prvňáčky do projektu SKIP ČR  

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. Na závěr byly děti v knihovně slavnostně pasovány na čtenáře a 

za úspěšné absolvování úkolů dostaly knížku M. Šinkovského : Lapálie v Lampálii. 
 

 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

85 roků Šešulková Zdenka 84 roků Kadlecová Blažena 

50 roků Opluštil Miroslav  

 

 

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

 

82 roků Halvová Anna 81 roků Sýsová Věra 

80 roků Sperátová Olga 80 roků Šimonová Věra 

70 roků Petrová Marie 50 roků Dvořáková Jana 

 

 

 

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

 













