obecní noviny
Číslo 11

Ročník 20

Rovečné 11 / 2018

USNESENÍ
z ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 31.10.2018
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Bere na vědomí:
1. Složení slibu všech zastupitelů dle §69 odst.2 a odst.3. zákona o obcích
Volí v souladu s § 84 odst.2, písm. m) a písm. l) zákona o obcích
1. Uvolněného starostu obce:
Miroslav Prudký
2. Neuvolněného místostarostu obce: Radek Skalník
3. Finanční výbor:

Michal Šudoma
Zdeněk Šešulka
Eva Janoušková

4. Kontrolní výbor:

Alena Prudká
Daniel Witt
Martin Schauer

5. Předseda finančního výboru

Eva Janoušková

6. Předseda kontrolního výboru

Martin Schauer

Schvaluje :
1. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1000,- Kč
2. Odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 3000,- Kč
3. Návrh rozpočtu obce Rovečné na rok 2019
4. Udělení pravomoci starostovi obce upravovat rozpočet obce Rovečné na straně příjmů a výdajů
– bez omezení
5. Příspěvek rodičům na mimoškolní aktivity dětí pro školní rok 2018/2019 ve výši 1000,- Kč/dítě
6. Kontrolní skupinu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rovečné
7. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2018 o částku 150 000,- Kč
8. Finanční dar evangelickému sboru na adventní koncert a příměstský tábor ve výši 10 000,- Kč
9. Koupi lesních pozemků parc. č. 81/2, 87, 89 v k.ú. Malé Tresné
10. Opravu podlahy v obecním bytě na poště.
11. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030046915/001
12. Finanční dar pro klub českých turistů ve výši 500,- Kč
13. Bezúplatný převod majetku (kopírky) z OÚ do majetku ZŠ a MŠ Rovečné
14. Dohodu o provedení práce s Miroslavem Prudkým
15. Pořízení projektoru a ozvučovací techniky
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 19, 20, 21, 22
Pověřuje:
1. Starostu obce k podpisu smlouvy s vítěznou firmou PPGroup.cz s.r.o. ve VŘ na akci napojení
doplňujících zdrojů pitné vody
2. Starostu obce k podpisu smlouvy s ing. Františkem Pravcem - technický dozor realizace
napojení vodních zdrojů







Oznámení
➢ Vzhledem k letošnímu suchému roku prosím o maximální šetření s vodou. Rozdíl mezi spotřebou a
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➢
➢
➢
➢
➢

➢

přítokem se neustále zvyšuje. Situace se nezlepší pokud nebude pršet v kuse minimálně 4 měsíce. Je
zakázáno jakékoliv používání vody kromě osobní hygieny a vaření až do odvolání. Stavební práce na
napojení nových zdrojů by měly začít v půlce tohoto měsíce.
Děkuji všem spoluúčastníkům na organizaci oslav 100.výročí založení Československého státu.
Obec Rovečné pořádá dne 5.1.2019 zájezd na novoroční koncert Spirituál kvintetu s hostem Dagmar
Peckovou – Tylův dům, Polička. Prezenční listina bude jako tradičně v prodejně Agrotes.
Zastupitelstvo obce Rovečné zve všechny spoluobčany, malé i velké, k rozsvěcení vánočního
stromečku, které proběhne v neděli 1. prosince od 16:00 hod.
Tradiční Adventní jarmark s dílnami a koledami proběhne letos 9.prosince od 14:00 hod v
prostorách KD. Více informací bude včas upřesněno.
Platbu vodného za druhé pololetí roku 2018 je již možno uhradit na obecním úřadě.
Evangelický sbor zve srdečně k setkáním v Kruhu: v sobotu 17. listopadu s farářem Miroslavem
Erdingerem od 17.00 na evangelické faře – O sociálních aspektech biblické zvěsti a v sobotu 1.
prosince s Danielem Ženatým, synodním seniorem ČCE, také od 17.00 - Sto let ČCE... a co dál?
A do třetice k adventnímu koncertu skupiny Oboroh, v sobotu 8. prosince od 16.00, v evangelickém
kostele.




Sbor pro občanské záležitosti

V průběhu měsíce října oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
93 roků Jílková Eliška

93 roků Doskočilová Miroslava

86 roků Dostál Adolf

84 roků Dvořák Josef

83 roků Staněk Stanislav

70 roků Homolová Blažena

70 roků Fučík Emil
V průběhu měsíce listopadu oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
85 roků Obzinová Anděla

81 roků Bartoň Josef

80 Petr Emil

70 roků Poláchová Jaroslava

70 roků Kadlec Miroslav

70 roků Němec František

50 roků Dlouhý Karel

50 roků Kadlec Boris

23.11. oslaví smaragdovou svatbu Alena a Pavel Řehůřkovi
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!





