
Zastupitelstvo obce Rovečné 
______________________________________________________________________ 

 

USNESENÍ 
ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.12.2014. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

 

Schvaluje: 

1. Úpravu rozpočtu školy k 30. 11. 2014, přesun finančních prostředků mezi závaznými 

ukazateli s tím, že celková výše rozpočtu se nemění. 

2. Rozpočet školy na rok 2015 v celkové výši 1 650 000,- Kč 

3. Jmenování Ing. Evy Janouškové členkou školské rady ZŠ a MŠ Rovečné 

4. Zřízení přístupu k bankovnímu účtu obce pro paní Janu Staňkovou 

5. Odměnu místostarostovi za výkon funkce ve výši 3000,- Kč 

6. Změnu vnitřní směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zákona v platném 

znění 

7. Jednorázové vyplacení zákonem stanovené odměny odstupujícímu starostovi 

8. Pořízení nového počítače 

9. Rozpočtové opatření číslo 7. 

10. Rozpočtové provizorium do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2015 s měsíčním 

čerpáním výdajů max. 1/12 roku 2014 

11. Inventarizační plán pro provedení inventarizace majetku se složením inventarizační komise : 

Miroslav Opluštil, Ing. Radek Skalník, Miroslav Dostál 

12. Zavedení asfaltového hřiště u školy do majetku obce 

13. Dodatek smlouvy na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS města a.s. Bystřice n. 

Pernštejnem 

14. Vyřazení majetku obce, dle aktuálního stavu. inv. č. 21/400/7,21/400/18,28/1/26,90/902/31 

15. Příspěvek pro Domácí hospic Vysočina, o.p.s. ve výši 5000,- Kč 

16. Příspěvek šachovému oddílu TJ Sokol na silvestrovský turnaj ve výši 1000,- Kč 

17. Příspěvek na adventní koncert v evangelickém kostele ve výši 5000,- Kč 

18. Příslib na účasti opravy střechy evangelické fary z fondu Kraje Vysočina v celkové výši 

10% z celkové částky. 

19. Příspěvek pořadatelům vánočního nohejbalového turnaje ve výši 1000,- Kč 

20. Objednávku zhotovení projektové dokumentace pro odvodnění stávající vodoměrné šachty u 

č.p. 77 

21. Veřejnoprávní smlouvu s městem Bystřice n/P o projednávání přestupků 

22. Smlouvu s AZ Holding a.s. o zimní údržbě komunikací 

23. Úpravu pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Rovečné 

 

Neschvaluje:  

1. Finanční příspěvek pro společnosti Rafael dětem, nadační fond a For Help s.r.o.  

 

Bere na vědomí : 

1. Žádost o opravu komínu v obecní budově č.p. 120 (pošta) 

 

Pověřuje: 

1. Kontrolní výbor provedením kontroly plnění usnesení a stavu pokladny a pokladních dokladů 

 

 

                                                                          

Ing. Miroslav Prudký 

 starosta 


