obecní noviny
Číslo 9

Ročník 19

Rovečné 9 / 2017

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.9.2017.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Opravu místních komunikací v obci Rovečné (u Jančíků, před školou, zkratka na MT)
2. Zbudování vytápění OÚ firmou Jiří Vondra, Chlum 12
3. Prodej pozemků p.č. 321/78 v k.ú. Karasín o výměře 1536 m2 dle. geometrického plánu 25042/2017 a pozemku p.č. 321/79 v k.ú. Karasín o výměře 79 m2 dle geometrického plánu 25042/2017 kde v obou případech je obec vlastníkem z 1/28
4. Proplacení fa. firmě Miroslav Opluštil za sloučení odběrných míst v budově OÚ
5. Proplacení fa. firmě UNBAU s.r.o. za opravu havarijního stavu rozvodu vody v MŠ
6. Rozpočtové opatření č. 14/2017
7. Pořízení slunečních hodin na fasádu OÚ
8. Finanční dar TJ Sokolu Rovečné na opravu čerpadla pro zavlažování hřiště
Bere na vědomí:
1. Zprávu auditora o výsledku hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2016
2. Rozpočtové opatření č. 11,12 a 13/2017



Oznámení
➢ 20. října od 15:00 do 18:00 hod. a 21. října od 9:00 do 12:00 hod. bude probíhat sběr nebezpečného

odpadu na tradičním místě za obecním úřadem. Zároveň proběhne charitativní sběr oblečení pro
Diakonii Broumov
➢ K častým dotazům na čištění potoka sděluji, že po konzultaci s Lesy České republiky a dotčeným
správcem toku, je současný zarostlý stav koryta naprosto v pořádku a neomezuje průtok koryta.
Správce toku nehodlá se stávajícím stavem nic dělat. Většině obyvatel, kterým stav nevyhovuje,
mohu nabídnout pouze odvoz jimi vytrhaných hromádek obecními pracovníky. Děkuji za pochopení.
➢ Chtěl bych poprosit všechny majitele, kteří sousedí s obecními pozemky, aby dřeviny, které zasahují
z jejich zahrádek do obecních cest, neprodleně odstranily. Usnadní to zimní údržbu. Děkuji
➢ Zájemci o místa ve volebních komisích k nadcházejícím volbám 20. a 21. října, nechť se nahlásí na
obecním úřadě u paní Staňkové.









Nové knihy v knihovně - srpen
S. Lapena: Manželé odvedle
A. Geislerová: P.S.
R.Pilcher: Ve znamení blíženců
H. Androníková: Zvuk slunečních hodin
Nové knihy v knihovně - září
P. Hawkinsová: Dívka ve vlaku
B. Erskinová: Žila jsem už před staletími
J. Nesbo: Žízeň
J. Hájíček: Rybí krev



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce srpna oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
97 roků Dostálová Štefanie

88 roků Žilová Helena

81 roků Novotný Miloslav

80 roků Petr Adolf

80 roků Čermák Tomislav

75 roků Petrová Josefa

60 roků Štarhová Blanka

60 roků Klimeš Antonín

50 roků Dušan Buršík

V průběhu měsíce září oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
86 roků Kadlecová Blažena

85 roků Peterová Věra

75 roků Čermáková Zdenka

70 roků Řehůřek Bohumil

50 roků Schauerová Eva
26.9.2017 oslaví Marcela a Leoš Petrovi stříbrnou svatbu
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!





