obecní noviny
Číslo 1

Ročník 21

Rovečné 1 / 2019

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 9.1.2019
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Bystřicí nad Pernštejnem o řešení přestupků
2. Finanční dar na turnaj v soft tenisu ve výši 1500,- Kč
3. Finanční dar na turnaj v nohejbale ve výši 1500,- Kč
4. Navýšení vodného na cenu 30 Kč/m3 s platností od druhého pololetí 2019
5. Povolení kácení dřevin mimo les v množství 3 stromů pro pana Staňka
6. Prodej pozemku parc.č. 660/2 v k.ú. Rovečné o výměře 126 m2 za cenu 50,- Kč/m2 panu
Daňkovi
Neschvaluje:
1. Poskytnutí finančního daru centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina
Bere na vědomí:
1. Nabídku manželů Čermákových na rozšíření místní komunikace směrem na Velké Tresné
2. Rozpočtové opatření číslo 25/2018 a číslo 1/2019




Oznámení
➢ SPOZ obce Rovečné vás zve na soutěž o nejlepší koblih, která proběhne 2.3. v místním KD.

Soutěžící se mohou hlásit u paní Věry Pospíšilové.
➢ Kultura v KD Rovečné 2019: 19. ledna – Myslivecký ples, 3. února od 14:00 Karneval ZŠ a MŠ

Rovečné, 9. února – Hasičský ples,
➢ Obec Rovečné hledá manuálně zručného člověka na pozici školníka, případní zájemci se prosím

nahlaste do seznamu na obecním úřadě nejpozději do 8. února 2019. Jednalo by se o práci na plný
úvazek v platovém rozmezí 12 – 18 tis. dle délky odpracované praxe.
➢ Tradiční akce Bystřicko čte dětem proběhne - 31. ledna ve čtvrtek v Malém Tresném, termíny čtení
na faře, ve škole, školce a knihovně budou upřesněny později
➢ Na obecním úřadě je již možné zakoupit novou známku na popelnici pro rok 2019. Stará známka
platí do konce únor









Nové knihy v knihovně – leden
D. Cole: Hadrový panák
W. B. Cameron: Psí cesta
A. Mornštajnová: Slepá mapa
J. Nesbo: Macbeth
T. Keleová-Vasilková: Jsi jako slunce
S. Motl: Lída Baarová a Joseph Goebbels
I. Devátá: Mezi nebem a peklem
D. Chamberlaiová: Utajená sestra



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce ledna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
91 roků Sáblíková Vlasta

88 roků Kadlec František

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
























