
obecní  noviny 
 

Číslo 4   Ročník 21  Rovečné 4 / 2019 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 24.4.2019 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

 

Schvaluje: 

1. Zrušení záměru prodeje pozemku p.č. 75/5 v k.ú. Malé Tresné 

2. Uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 

plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9419000788/2019/4000222827 

3. Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 

12496424 

4. Finanční dar pro společnost Portimo, o.p.s. ve výši 1000,- Kč 

5. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Staredo s.r.o. 

6. Společnost UNBAU s.r.o. jako dodavatele rekonstrukce sociálního zařízení u tělocvičny v ZŠ 

Rovečné 

7. Dohodu o provedení práce s Miroslavem Prudkým 

Bere na vědomí:    

1. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě s Krajem Vysočina – silnice na MT 

2. Rozpočtové opatření č. 5,6,7,8 





Oznámení 

➢ Letošní duben to v obci žilo. Podařilo se vůbec poprvé zorganizovat "Setkání seniorů" v KD, 

následovalo "Velikonoční tvoření nejen pro děti", další akcí v tomto měsíci byla výměna květin v 

celé ZŠ Rovečné a na závěr jako již tradičně byly čarodějnice. Výtěžek z čarodějnic půjde jako 

každoročně na úhradu nových hraček do místní mateřské školky a ostatní akce byly sponzorovány ze 

strany obce. Rád bych tímto poděkoval všem nadšencům, přátelům a zaměstnancům obce, za 

laskavou pomoc a podporu při všech konaných akcích. 

➢ Nadcházející volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019 proběhnou 

v Rovečném v nově zrekonstruované místnosti knihovny. 

➢ Oznamujeme, že je již možné hradit vodné za 1. pololetí roku 2019. 

➢ SRN zve rodiče s dětmi a všechny ostatní příznivce dobré nálady v sobotu 8.6. na odpoledne plné 

zábavy, které se bude konat na místním hřišti. 



Nové knihy v knihovně – duben 

F. Francis: Trojkoruna 

T. Brezina: Poklad Černého žraloka 

P. Hartl: Prvok, Šampón, Tečka a Karel 

P. Dvořáková: Dědina 

 

 

 

 



 

 

 

Nové knihy v knihovně – květen 

Y. Haenel: Tajný posel Jan Karski 

J. Drosten: Lvice z Maroka 

F. Niedl: Rytíři z Vřesova 

J. Nesbo: Lovci hlav  




Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce dubna oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

88 roků Staňková Alena 92 roků Dvořáková Jarmila 

75 roků Metelová Ilona 50 roků Kadlecová Lenka 

84 roků Čuhlová Marie 89 roků Kadlecová Zdenka 

80 roků Szabó Juraj 95 roků Kleveta Miloš 

50 roků Opluštilová Květuše 82 roků Buršík Miloš 

80 roků Petrová Jaroslava 75 roků Novotný Jiří 

70 roků Dočekal Jaroslav  

 

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

 

75 roků Mazourková Miroslava 95 roků Elis Stanislav 

80 roků Kadlecová Eva 80 roků Sysová Božena 

60 roků Sedlák Miroslav  

 

 

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

 











































