
Zastupitelstvo obce Rovečné 
______________________________________________________________________ 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.5.2020 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Vydává formou opatření obecné povahy, 

po ověření podle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), že návrh změny č. 1 územního plánu 

Rovečné není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR 2015 ve znění Aktualizace č. 1,2 a 3, 

Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizace č. 1,2, 3, 5 a 6, se stanovisky 

dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina, jako orgán příslušný podle 

ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 

stavebního zákona a v souladu s ustanoveními § 171 až 174 správního řádu, Změnu č. 1 Územního 

plánu Rovečné. 

 

Schvaluje: 

1. Zařazení území obce Rovečné do území působnosti MAS Zubří země o.p.s. na programové 

období 2021 - 2027. 

2. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030053182/001. 

3. Prominutí nájemného za místní pohostinství po dobu nouzového stavu. 

4. Opravu podlahy v bytě na poště. 

5. Cenový návrh přeložky sítě CETIN v Rovečné ZR obytný soubor 10RD. 

6. Finanční dar pro Oblastní charitu Polička ve výši 2000,- Kč. 

7. Káceni dřevin rostoucích mimo les pro E.ON distribuce a.s. 

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

9. Nákup 33ks knížky Chudobín – historie zaniklé obce. 

10. Studii odkanalizování obce Rovečné s ČOV pod obcí Rovečné. 

11. Podání žádosti o dotaci na opravu hřbitovní zdi katolického kostela v rámci MAS. 

12. Cenovou nabídku firmy Oknostyl na plastová okna ve škole. 

13. Převod finančních prostředků z EUR na CZK k datu 27.3.2020. 

14. Podání žádosti o dotaci z programu obnovy venkova Vysočiny. 

 

Neschvaluje:  

1. Podporu linky bezpečí z.s. 



 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č. 2 a č. 3. 

2. Neuskutečnění srazu rodáků v roce 2020. 

 

 

Ing. Miroslav Prudký 

starosta 
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