
Zastupitelstvo obce Rovečné 
______________________________________________________________________ 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.6.2019 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Schvaluje zahájení Změny č.1 Územního plánu Rovečné zkráceným postupem dle § 55a zák.č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona. V rámci Změny bude prověřena možnost rozšíření 

zastavěného území o pozemek parc.č. 1007/1 v kat.úz. Rovečné a bude prověřena možnost 

vymezení nové zastavitelné plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV) na výše 

uvedeném pozemku nebo jeho části. 

2. Schvaluje starostu, Ing. Miroslava Prudkého, jako určeného zastupitele pro spolupráci 

s pořizovatelem při pořízení Změny č.1 Územního plánu Rovečné. 

3. Podmiňuje budoucí schválení Změny č.1 Územního plánu Rovečné úhradou veškerých 

nákladů na zpracování Změny č.1 Územního plánu Rovečné a Územního plánu Rovečné 

v úplném znění po vydání Změny č.1 Územního plánu Rovečné navrhovatelem. 

4. Ukládá pořizovateli, městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, zahájit pořizování Změny 

č.1 Územního plánu Rovečné. 

5. Výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2018 a účetní závěrku. Výsledek hospodaření 

z hospodářské činnosti bude přeúčtován do rezervního fondu a poté použit na úhradu 

nákladů za energie 

6. Navýšení provozního rozpočtu ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2019 o 300 000,- Kč.  

7. Účetní závěrku obce Rovečné za rok 2018. 

8. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Rovečné za rok 2018 vč. Zprávy o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce Rovečné IČ: 00295281 za rok 2018 bez výhrad. 

9. Úhradu jízdného žákům, kteří dojíždějí z okolních obcí do ZŠ Rovečné. 

10. Podání žádosti o dotaci z POV 2019 na sanační práce obecní budovy č. 16 v Malém Tresném. 

11. Podání žádosti o dotaci na DA pro SDH Malé Tresné a SDH Rovečné 

Neschvaluje:    

1. Záměr prodeje pozemků p.č. 76/4 a p.č. 249/4 v k.ú. Malé Tresné 

2. Finanční dar na provoz Linky Bezpečí z.s. 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č. 10/2019 

2. Technické řešení navržené Vodními zdroji Chrudim k utěsnění studny RS-1 v lokalitě „U Bučí“ 

Ing. Miroslav Prudký 

starosta 
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