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Rovečné 5/ 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 7.5.2014.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Směrnici o schvalování účetní závěrky.
2. Směrnici o finanční kontrole.
3. Hospodaření a mezitímní účetní závěrku obce Rovečné za I. čtvrtletí 2014.
4. Hospodaření a mezitímní účet. závěrku ZŠ a MŠ Rovečné za I. čtvrtletí 2014.
5. Pořízení nového územního plánu obce Rovečné. Pověřuje starostu obce k jednání
s pořizovatelem územního plánu - MěÚ Bystřice nad Pernštejnem.
6. Koupi pozemku parc. č. 48/5 v k.ú. Rovečné a pověřuje starostu obce podepsáním kupní
smlouvy.
7. Výjimku z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Rovečné na celkový počet 28 dětí.
8. Opravu stěn přízemního bytu v budově č.p.120 a instalaci samostatných bytových vodoměrů.
9. Smlouvu s Krajem Vysočina zakládající právo provést stavbu silnice II/362 Nyklovice –
hranice kraje Jihomoravského.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozemek p.č. 45/8 je část oplocené zatravněné plochy u telefonní ústředny, v minulosti byl ve vlastnictví obce,
v devadesátých letech byl prodán soukromé firmě.

Oznámení
Volby do Evropského parlamentu.
Ve dnech 23.května ( pátek) od 14:00 hod. do 22:00 hod a 24. května ( sobota) od 8:00 hod do 14:00 hod.
se budou konat volby do Evropského parlamentu. Volební okrsek č. 1 Rovečné – volební místností je zasedací
místnost obecního úřadu ( pro občany bydlící v Rovečném), volební okrsek č. 2 Malé Tresné – volební
místností je zasedací místnost v Malém Tresné č.p. 16 ( pro voliče bydlící v Malém Tresném).
Voliči bude hlasování umožněno poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, nebo
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Volič může požádat z vážných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad ( tel. 566 574 130) a ve dnech voleb
okrskové volební komise ( Rovečné tel. 566 574 130, Malé Tresné tel. 724 106 918) o to, aby mohl hlasovat
do přenosné volební schránky mimo volební místnost (ve svém domě – bytě).
Bližší podrobnosti jsou uvedeny na úřední desce.

Žáci a učitelé Základní školy a Mateřské školy v Rovečném srdečně zvou rodiče, prarodiče, kamarády ale i
širokou veřejnost na ŠKOLNÍ AKADEMII ve čtvrtek 15. května v 15:00 hodin do Kulturního domu
Rovečné. Žáci vystoupí s hudebním, tanečním, pěveckým, divadelním a dalším programem.
Těšíme se na Vás - žáci a učitelé ZŠ Rovečné.

Okrsková soutěž sborů dobrovolných hasičů v Chlumu.
V sobotu dne 10. května 2014 proběhla v Chlumu okrsková soutěž hasičů v klasické požárním útoku
Zúčastnilo se tradičně hodně družstev v kategoriích muži, ženy, mládež.
V kategorii muži obsadilo 1. místo družstvo mužů Rovečné I s časem útoku 52 sekund. - bez penalizace,
družstvo mužů Rovečné II skončilo na 7. místě s celkovým časem 1min. 17 sek. – s 10 sek. penalizací.
V kategorii ženy obsadilo 1. místo družstvo žen Rovečné I s vynikajícím časem 58 sek. - bez penalizace,
a družstvo žen Rovečné II výborné 3. místo s celkovým časem 1 min. 21 sek.- s 10 sek. penalizací.

Nové knihy v knihovně v Rovečném – květen
D. Gabaldon :
C. Hofmannová :
V. Vopičková :
V. Tschenze :

Cizinka ( fantasy román)
Afrika, má láska ( další kniha Bílé Masajky )
Předškolák (říkanky a úkoly)
Staroruští léčitelé

Sbor pro občanské záležitosti
V dubnu oslavili manželé Blanka a Jaroslav Bělehradovi stříbrnou svatbu - 25 let společného života. Dodatečně blahopřejeme.
V průběhu měsíce května oslavili a oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
87 roků
82 roků
70 roků
90 roků

Jarmila Hudcová
Věra Bělehradová
Miroslava Mazourková
Stanislav Elis

75 roků
75 roků
89 roků
90 roků

Eva Kadlecová
Božena Sysová
Milada Kreplová
Štěpán Staněk

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

Slovo hejtmana
Do nové vlády vkládáme naděje, že spolupráce bude s ohledem na potřeby našeho kraje určitě lepší, než
s vládou předchozí. To se potvrdilo, když před měsícem navštívil Vysočinu i samotný předseda vlády České
republiky Bohuslav Sobotka. Ve více lokalitách vyjádřil podporu projektům, jež jsou pro náš kraj a jeho další
rozvoj podstatné.
Především otázky související se zaměstnaností našich spoluobčanů byly v popředí zájmu pana premiéra. Vyjádřil
spokojenost například s naší aktivitou v orientaci krajského školství k potřebám trhu práce. O tom se přesvědčil
přímo při návštěvě Střední průmyslové školy Třebíč, kde se seznámil s dobrou praxí středního školství na
Vysočině a jeho přizpůsobením se reálné poptávce firem – například v podobě zavedení nového oboru
Energetika a oborového zaměření specialistů na zpracování plastů. V našem regionu fungují společnosti, které
tyto specialisty zaměstnávají. Nové studijní zaměření pomohly specifikovat společnosti Mann Hummel a
Fraenkische. Oba tyto závody premiér České republiky rovněž navštívil a ocenil náš inovativní přístup ke
vzdělávání odborníků pro konkrétní regionální zaměstnavatele. Navštívil rovněž Vysočina Arenu v Novém Městě
na Moravě, o němž se uvažuje, že by mohlo být národním olympijským centrem pro biatlon. Se zachováním
zaměstnanosti v regionu souvisela i návštěva uranového dolu Rožná. V těchto souvislostech není zatím nic
rozhodnuto, pouze byla otevřena diskuse. Jsou nutné odborné analýzy i podmínky praktického zajištění
financování a provozu a projednání těchto projektů s příslušnými ministerstvy i místní samosprávou. Během jara
očekáváme i pracovní návštěvy dalších ministrů.
Bez ohledu na politickou situaci musíme myslet taky na soulad našich činností s přírodou. Během závěru letošní
zvláštní zimy jsme se začali obávat sucha. Dnes to nevidím jako bezprostřední dramatické ohrožení, ale měli
bychom být připraveni na možné nejrůznější podoby přírodních dějů. Předpoklad a poznatky klimatologů hovoří o
tom, že Česká republika bude patřit do pásma, kde se může množství srážek v průběhu roku snížit a pak naopak
mohou přijít přívalové deště a lokální záplavy. Kraj Vysočina je díky přehradám Vír a Želivka zásobárnou vody
pro Prahu i Brno, proto se musí kromě jiného intenzívně věnovat opatření k zadržení vody v přírodě. Bohužel
jsem zjistil, že tato oblast je zatím opomíjena. Připravili jsme se na povodně, na množství vody z tajícího sněhu,
nádrže byly předpuštěny a najednou nám příroda řekla během jednoho roku – takhle ne! Myslím si, že je potřeba,
aby odborníci začali s tímto problémem pracovat a řekli, jak s vodou šetřit, jak ji udržet, jak s ní nakládat rozumně
v průmyslových provozech i ve všech dalších oblastech včetně domácností.
Dalším složitým problémem jsou silnice. Máme obrovské množství požadavků, ale nemáme tolik zdrojů. A
bohužel je jednoznačné, že všechny silnice na všech trasách v České republice zcela perfektní nejsou a ani na
Vysočině nebudou. Jednoduše proto, že počet silnic a jejich vytíženost zdaleka převyšují finanční prostředky,
které jsme schopni dát dohromady. Když se podíváme, jak bolavě se opravuje dálnice D1 a jak složité je prosadit
výstavbu nových dálničních úseků, cítíme nutnou potřebu přehodnotit investice do dopravní obslužnosti. Dalším
možným scénářem je vyřazení některých silnic, a to i v Kraji Vysočina, ze silniční sítě. Osobně bych byl velmi
nerad, abychom k této variantě dospěli, ale bohužel, stav je takový. Došli jsme k nějaké hranici, kdy jsme
civilizačně na vysoké úrovni, všechno si přejeme mít NEJ, ale prostředky přestávají být k dispozici.
Problémy jsou a budou se vším možným a musíme se snažit je řešit. Ovšem jen v rámci daných možností. Ty
nijakým nářkem nebo stížnostmi nepřekročíme. Přesto si myslím, že si nežijeme špatně. Přeji vám, abyste to
Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
vnímali a měli potěšení z obyčejných lidských radostí.

