
obecní  noviny 
 

Číslo 3   Ročník 22  Rovečné 3 / 2020 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.3.2020 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:  

   

Schvaluje: 

1. Dodavatele zakázky “Obytný soubor 10RD Rovečné“ firmu SPH stavby s.r.o. s nejnižší nabídkovou 

cenou 3 727 450 Kč bez DPH. 

2. Dodavatele zakázky na dostavbu podkroví hasičské zbrojnice v Rovečném firmu UNBAU s.r.o. 

s nejnižší nabídkovou cenou 485 214 Kč s DPH. 

3. Inventarizační zprávu za rok 2019. 

4. Vyřazení drobného majetku dle návrhu inventarizační komise. 

5. Finanční dar ve výši 500,- Kč pro Klub českých turistů Jiřího Ghuta – Polička. 

6. Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK. 

7. Finanční dar ČCE Rovečné na příměstský tábor ve výši 5000,- Kč. 

8. Změny zaúčtování pořízení majetku do školní jídelny 

9. Vyřazení nedobytných pohledávek z účetnictví obce ve výši 14 811,-Kč 

Neschvaluje:    

1. Podporu činnosti záchranné stanice „Zelené Vendolí“ 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

2. Žádost na opravu podlahy v obecním bytě na poště. 









Oznámení 

➢ Na chystaný sraz rodáků 27.6.2020 bychom rádi objednali vyhlídkové lety vrtulníkem. Jednalo by se o 

čtyřmístný vrtulník Robinson R-44, (který pojme 3 cestující). Cena za jednoho pasažéra činí 700,- Kč 

včetně DPH. Tedy 2100,- s DPH za 5 minut letu, což je standardní délka vyhlídkového letu i cena. 

K uskutečnění bych potřeboval znát orientační počet letů a pasažérů. Prosím vás tedy o nahlášení do 

předběžného seznamu u paní Staňkové na telefonním čísle 566 574 130. Děkuji. 

➢ Kdo by mohl zapůjčit zajímavé historické materiály na připravovaný sraz rodáků, prosím kontaktujte 

paní Pospíšilovou (Havlíčkovou) na tel. 739 924 365. 



➢ Skupinka rovečínských nadšenců Vás srdečně zve na setkání důchodců, které se bude konat v sobotu dne 

21.3. od 14-18 v kulturním domě Rovečné. Posezení při muzice a občerstvení zajištěno. Svoz je také 

zajištěn, v případě zájmu se prosím hlaste M. Dvořákové na tel.č. 721 369 781. Těšíme se na Vás. 

➢ Skupinka rovečínských nadšenců Vás co nejsrdečněji zve na „Velikonoční tvoření nejen pro děti“ dne 

22.3. v neděli od 14:00 v kulturním domě Rovečné. Těšit se můžete na spoustu velikonočních dílniček, 

pletení metlí se starostou a mnoho dalšího. Občerstvení zajištěno. Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme. 

➢ ZŠ Rovečné zve k zápisu do prvního ročníku, který proběhne 1.dubna ve středu od 13:00 do 16:00 hodin.  

➢ Skupinka rovečínských nadšenců ve spolupráci s obcí Rovečné zve všechny 4.4. v sobotu na jarní úklid 

po Rovečném a okolí. Sraz na náměstí v 10:00. 

 



 

 

Nové knihy v knihovně – březen 

 

I. Devátá: Rodinný podnik 

J. Fieldingová: Špatná dcera 

A. Sapkovski: Zaklínač 

A. Christie: Hadí doupě 

 

31.3. bude poslední Tvořivé úterý a 7.4. končí dopolední půjčovní doba v knihovně. 

 

 


 

 

Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

 

85 roků Jančíková Zdeňka 85 roků Sedlák Josef 

75 roků Slámová Ivanka  

 

 

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

 

 









