
obecní  noviny 
 

Číslo 10   Ročník 20  Rovečné 10 / 2018 

 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.12.2018 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

 

1. Rozpočet ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2019 s tím, že všechny položky rozpočtu jsou schválené jako 

závazné mimo výdaje na energie 

2. Rozpočet obce Rovečné na rok 2019 ve výši 16 586 000 

3. Plán inventarizace na rok 2018 a ustanovení inventarizační komise ve složení:  

Witt, Dvořáková, Dostál 

4. Finanční dar TJ sokol Rovečné, šachový oddíl ve výši 1 000,-Kč na silvestrovský šachový turnaj 

5. Převod nedokončeného majetku na účet stavby – topení na OÚ 

6. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce č. 1030046751/001 

7. Smlouvu s TS města a.s. o nakládání s komunálním odpadem na rok 2019 

8. Vyhlášení záměru prodeje pozemku p.č. 660/2 v k.ú. Rovečné 

9. Pokácení 3ks bříz a 1ks topolu v parku u školy 

Bere na vědomí:    

 

1. Rozpočtové opatření č. 23 a č. 24 





Oznámení 
 

➢ Prosím o maximální šetření s pitnou vodou. Je zakázáno jakékoliv používání vody kromě osobní 

hygieny a vaření až do odvolání. Stavební práce na napojení nových zdrojů již započaly.  

➢ Připomínám všem chatařům a chalupářům, aby po dobu zimního období uzavíraly své hlavní přívody 

vody do svých nemovitostí. Děkuji za pochopení. 

➢ 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. 

➢ Obec Rovečné pořádá dne 1.2.2019 zájezd do Nového Města na Moravě na koncert Kollárovců. 

Presenční listina bude jako tradičně v prodejně Agrotes. 

➢ Připomínám opozdilcům, že platbu vodného za druhé pololetí roku 2018 je již možno uhradit na 

obecním úřadě. 

➢ Připomínka od spoluobčana: jezdí nový linkový autobus v 17:25 z Rovečného do Bystřice a zpět 

z Bystřice do Rovečného v 18:05 hod 

➢ Provozní doba na OÚ přes svátky : 27 až 28 – zavřeno. 

➢ Jménem zastupitelů obce přeji všem spoluobčanům v nastávajících svátcích vánočních a do nového 

roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchů jak v osobním tak v pracovním životě. 

 

 


 

 








Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

93 roků Klimešová Anna 89 roků Halvová Božena 

88 roků Čermák Miloslav 81 roků Jančík Jaroslav 

75 roků Pospíšilová Zdenka 75 roků Szabová Marie 

70 roků Čuhel Miloš 70 roků Dostál František 

60 roků Dvořáková Jana 50 roků Bělehradová Blanka 

 

30.11. oslavili zlatou svatbu Marie a Miroslav Petrovi 

21.12. oslaví smaragdovou svatbu Ilona a Jiří Metelovi 

 

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

 






Silnice III/388818 Rovečné – Malé Tresné 
Obcí Rovečné prochází státní silnice II/388 a na ni navazuje státní silnice III/38818 Rovečné – Malé 

Tresné. Tato silnice je v současné době ve stádiu plošného rozpadu a dle vyjádření Dopravního 

inspektorátu PČR technický stav silnice ohrožuje bezpečnost silničního provozu.  

Jak šel čas: 

1. Obec Rovečné prostřednictvím Mikroregionu Bystřicko v prosinci 2015 podala podnět Krajské 

správě a údržbě silnic Kraje Vysočina /dále KSÚSKV/ k řešení situace.  

2. 31. 3. 2016 bylo jednání na OÚ Rovečné o silnici na Nyklovice. Zástupci Kraje Vysočina /dále 

KV/a KSÚSV doporučili starostovi, aby obec zaslala žádost o řešení havarijní situace na Odbor 

dopravy KV a Dopravní komisi KV. 

3. 4. 4. 2016 odeslána žádost – komise zasedala 12. 5., 23. 6., 8. 9. 2016 – žádost nebyla zařazena na 

jednání. 

4. 6. 6. 2016 byla dle doporučení zaslána žádost o řešení situace na KSÚSKV do Žďáru n. S. 

Odpověď z 10. 7. 2016 byla, že nadále bude na silnici prováděna pouze běžná údržba. Bylo 

doporučeno zaslat na KV občanské upozornění. 

5. 7. 9. 2016 bylo odesláno Dopravní komisi KV „občanské“ upozornění, které podepsalo 37 občanů 

Malého Tresného a Rovečného. Komise projednala podnět 12. 1. 2017, ale obci nebyl zaslán 

žádný zápis ani řešení. 

6. 5. 9. 2017 – telefonický dotaz na komisi, zdali můžeme čekat nějakou odpověď. Příslušná 

pracovnice KV měsíc pátrala, kam šel dopis s vyjádřením. Po urgencích obdržela obec 11. 10. 

2017 dopis se zdůvodněním, že dle KONCEPCE ROZVOJE SILNIČNÍ SÍTĚ KRAJE 

VYSOČINA je silnice označena jako zbytná a doporučuje Obci Rovečné převzít ji do vlastnictví. 

Před tím ji KSÚSKV opraví a 20 let na ni obec nebude muset sáhnout.  

7. 1. 11. 2017 odpověď projednalo Zastupitelstvo Obce Rovečné a bylo odesláno stanovisko, že Obec 

Rovečné silnici do vlastnictví nepřevezme, kopie zaslána MUDr. Běhounkovi, hejtmanovi KV. 

8. 10. 1. 2018 obdržela obec odpověď od hejtmana MUDr. Běhounka, která je opisem odpovědí 

předešlých s dovětkem, že pokud nadále obec nesouhlasí s převzetím silnice do majetku obce, 

bude na silnici prováděna běžná údržba.  

Zastupitelstvo obce 31. 10. 2018 znovu projednalo situaci a konstatovalo, že není důvod převzít silnici do 

majetku obce a vyvolá další jednání k nápravě neúnosného stavu. 

Alena Prudká 


 

 



