obecní noviny
Číslo 11

Ročník 21

Rovečné 11 / 2019

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.11.2019
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 192/8 v k.ú. Rovečné
2. Návrh rozpočtu obce Rovečné na rok 2020
3. Kácení dřevin rostoucích mimo les pro žadatele KSÚSV
4. Smlouvu o věcném břemeni s E.ON a.s. č. NM-014330055534/001
5. Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko na rok 2020 ve výši 62,- Kč na obyvatele +
5 337,- Kč paušál
6. Navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu na částku 450 Kč za obyvatele.
7. Finanční dar ve výši 2000,- na šachový turnaj pro TJ Sokol – šachový oddíl
8. Kontrolní komisi ve složení p. Janoušková, p. Šešulka, p. Staňková a pověřuje kontrolou
hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné
Bere na vědomí:
1. Výsledek šetření České školní inspekce na anonymní stížnost
2. Cenovou nabídku na zpracování studie kanalizace obce
3. Rozpočtové opatření č. 17/2019
Pověřuje:
1. Finanční a kontrolní výbor k provedení kontroly




Oznámení
➢ Na základě novely veterinárního zákona je povinností každého majitele od 1.ledna 2020 mít svého
➢
➢
➢
➢

psa označeného mikročipem.
Zastupitelstvo obce Rovečné zve všechny spoluobčany, malé i velké, k rozsvěcení vánočního
stromečku, které proběhne v sobotu 30. listopadu od 16:00 hod.
Tradiční Adventní jarmark s dílnami a koledami proběhne letos 8.prosince od 14:00 hod v
prostorách KD.
Platbu vodného za druhé pololetí roku 2019 je již možno uhradit na obecním úřadě.
Česká pošta nabízí volné pracovní místo na poště v Rovečném na pozici
pracovník přepážky-specialista. Bližší informace poskytne paní Klusáková
na tel. č. 733 611 099 nebo na e-mailové adrese Kriz.Petr.2@cpost.cz.










Nové knihy v knihovně – listopad
L. Lanczová: Těžká noc
J. Austenová: Emma
F. Niedl: Růže a lev
V. S. Alexander: Ochutnávačka


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce listopadu oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
82 roků Bartoň Josef

81 roků Petr Emil

80 roků Mazourková Růžena

80 roků Dvořáková Marie

80 roků Navrátilová Eva

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





























