
obecní  noviny 
 

Číslo 7   Ročník 21  Rovečné 7 / 2019 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.7.2019 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Vyhlášení záměru prodeje části parcely č. 167/2 v k.ú. Rovečné 

2. Pokácení lípy na parcele č. 154 v k.ú. Malé Tresné 

3. Zastavení řízení žádosti o podporu ze 79. výzvy IROP – sociální bydlení – SC 2.1 

4. Repas míchacího stroje ve školní jídelně 

5. Nákup nových náhradních trubic do veřejného osvětlení 

6. Uzavření smlouvy o dílo s firmou Staredo, s.r.o. na opravu části chodníku u dětského domova. 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č.11 a 12 



Oznámení 

➢ Dne 2.7.2019 proběhl odvolací soud ve věci navrácení pozemků na „Horním lese“, kde bylo 

shledáno, že rozsudek I. stupně byl potvrzen, tedy žaloba Kongregace byla opětovně zamítnuta. 

➢ Provoz nového multifunkčního hřiště u školy je zatím omezen pouze na tenis a volejbal. U hřiště je 

potřeba dodělat ochranné sítě na malou kopanou a ostatní míčové hry a vybavení na odkládání 

nářadí. Na všem se usilovně pracuje. Klíče jsou prozatím u paní Slámové, u mne, u nového pana 

školníka Lžičaře a u pana Jančíka ml. č.p. 185.  

➢ S opravou rozhlasu a veřejného osvětlení prosím o strpení z důvodu letních prázdnin a dovolených. 

Do měsíce by mělo být vše opraveno.

➢ Prosím spoluobčany, aby se v období sucha zamysleli, než rozdělají oheň, pustí zábavnou 

pyrotechniku, atd. jaké by to mohlo mít následky nejen pro ně ale i pro ostatní. Děkuji

➢ Obec Rovečné zve všechny na již tradiční letní kino, které proběhne na hřišti 19.7 - Čertí brko a  

20.7.  -  Po čem muži touží. Začátek vždy podle počasí. Přibližně okolo 21:00 hod.



Nové knihy v knihovně – červenec 

 

M. Agusová: Kameny bolesti 

Y. Haenel: Tajný posel Jan Karski 

H. Pawlovská: Charakter mlčel a mluvilo tělo 

J. Nesbo: Levhart 


Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

84 roků Halvová Anna 83 roků Sýsová Věra 

82 roků Šimonová Věra 82 roků Sperátová Olga 

50 roků Fučík Bronislav 50 roků Chytil Iren 

25.7. oslaví smaragdovou svatbu Josef a Zdeňka Pospíšilovi 

 

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

 





