
obecní  noviny 
 

Číslo 8   Ročník 20  Rovečné 8 / 2018 

 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 27.6.2018 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2017 a účetní závěrku. Výsledek hospodaření 

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

energie 

2. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Rovečné za rok 2017 včetně zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Rovečné, IČ 00295281 za 2017 bez výhrad 

3. Účetní závěrku obce Rovečné za rok 2017 

4. Úhradu jízdného žákům, kteří dojíždějí z okolních obcí do ZŠ Rovečné 

5. Finanční dar pro dětské oddělení Nemocnice Nové Město na Moravě ve výší 20 000,- 

6. Pokračování v soudním sporu obce Rovečné s Kongregací sester Těšitelek Božského srdce 

Ježíšova 

7. Rozpočtové opatření číslo 13. 

8. Prodej pozemků v k.ú. Karasín, parc. čísla : 321/15, 321/16, 321/17, 321/18, 545/1, 545/2 a 

553/2 za cenu 50Kč/m2 

Nesouhlasí:  

1. S plánovaným zrušením matričního úřadu v obci Rovečné   

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření číslo 11. a 12. 



Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.8.2018 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Návrh na uzavření smlouvy o věcném břemeni NM-014330049519/001 

2. Společnost Bartek rozhlasy s.r.o. na rekonstrukci obecního rozhlasu 

3. Navýšení ceny opravy manipulační plochy u prodejny Agrotes 





































Oznámení 
 

➢ Vzhledem k letošnímu suchému roku prosím o maximální šetření s vodou. Je zakázáno jakékoliv 

používání vody kromě osobní hygieny až do odvolání. Připojení nových zdrojů vody proběhne na 

přelomu roku 2018/2019. Připomínám opozdilcům, že je možno uhradit na pokladně obecního úřadu 

vodné za první pololetí roku 2018. 

➢ Červené kontejnery po obci je možné využívat na odkládání bioodpadů (tráva, jablka, slupky 

z brambor, atd...). Větve a další dlouhodobě rozložitelný bioodpad je možné vozit nad koupaliště. 

Podél evangelické hřbitovní zdi budou umístěny staré kontejnery a do těchto se bude dát odkládat 

kovový odpad. Zbylý nebezpečný a elektroodpad bude vybírán stejným způsobem jako dosud a to na 

jaře a podzim za obecním úřadem. 

➢ Zájemci o místa ve volebních komisích k nadcházejícím komunálním volbám 5. a 6. října, nechť se 

nahlásí na obecním úřadě u paní Staňkové. 

 




Nové knihy v knihovně – červenec 

T. Keleová -Vasilková: Vůně života 

A. Mornštajnová: Hana 

J. Kocourek,M. Pohorský: Stará řemesla 

I. Obermannová: Dobré duše 

Nové knihy v knihovně – srpen 

L. Zibura: Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii 

S.-M. Grosingová: Když slunce ještě nezapadalo 

M. Davouze: Dům v Bretani 

L. Davisová: Vidět Delfy a zemřít





Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

83 roků Halvová Anna 82 roků Sýsová Věra 

81 roků Sperátová Olga 81 roků Šimonová Věra 

75 roků Jančíková Iva 50 roků Buršíková Lenka 

 

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

 

89 roků Žilová Helena 82 roků Novotný Miloslav 

81 roků Čermák Tomislav 81 roků Petr Adolf 

50 roků Justová Jana  

 

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

 







