obecní noviny
Číslo 12

Ročník 17

Rovečné 12 / 2015

ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.12.2015.
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:

Schvaluje:
1. Vyrovnání rozpočtu ZŠ a MŠ na skutečnost ke konci roku 2015
2. Rozpočet obce Rovečné na rok 2016
3. Kupní smlouvu na pozemky p.č. 1502/62, 1502/57, 1502/59, 1502/65, 1502/67, 1502/72 v k.ú.
Rovečné
4. Cenovou nabídku ing. Horňanské na úpravu parku u ZŠ a MŠ
5. Rozpočtové opatření č. 6 na vyrovnání rozpočtu obce Rovečné na skutečnost ke konci roku 2015
6. Plán inventarizace za rok 2015 a inventarizační komisi ve složení ing. Skalník R., Opluštil M. a
Dostál M.
7. Pokácení 5ks smrků na parcele č. 258 v k.ú. Rovečné
8. Záměr prodeje pozemku 207/1 v k.ú. Rovečné
9. Podání žádosti o dotaci z MMR, podprogram podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 2
– sportovní hřiště a dotační titul č. 5 – místní komunikace
Neschvaluje:
1. Poskytnutí příspěvku Lince důvěry Střed
Bere na vědomí:
1. Žádost p. Adolfa Petra informovat občany




Oznámení
 Dne 18.12.2015 od 18:00 hodin se uskuteční v KD Rovečné autogramiáda a beseda s bývalým

fotbalistou a komentátorem Petrem Švancarou a fotbalovou moderátorkou a reportérkou Monikou
Čuhelovou.
 Na základě žádosti p. A. Petra – informuji spoluobčany, kteří žádali o zbudování chodníku směrem

na Vír o vývoji. V příštím roce bude vypracována projektová studie a možnosti řešení v návaznosti
na územní plán obce.
 Připomínám spoluobčanům úhradu vodného za druhé pololetí roku 2015.
 Provozní doba obecního úřadu mezi svátky bude 21.12. 7:15 – 17:00 a 28.12. 7:30 – 15:00 ostatní

dny bude zavřeno z důvodu dovolené.
 Jménem zastupitelů obce přeji všem spoluobčanům v nastávajících svátcích vánočních a do nového

roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchu jak v osobním tak v pracovním životě.






Nové knihy v knihovně – prosinec
F. Francis : Ohrožení
H. Hindráková : Dobrovolnice
Z. Červenka : Nové příběhy důchodce v Languedoku
V. Vondruška : Zločin na Bezdězu
B. Woodová : Bílá žena
E. Boček : Poslední aristokratka
Během vánočních svátků bude knihovna otevřena: 22.12.
29.12.

9-10
9-10

16-17
16-17

Jménem malých výtvarníků velice děkuji všem příznivcům našeho kroužku za finanční a věcné příspěvky.


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce prosince oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
90 roků Klimešová Anna

86 roků Halvová Božena

85 roků Čermák Miloslav

84 roků Šimková Věra

81 roků Unčovská Božena

75 roků Štarhová Marie

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


Co se zastupitelstvu povedlo v roce 2015
Získat dotaci na volnočasové aktivity pro spoluobčany – dotace z Kraje Vysočina
Realizovat odvodnění vodoměrné šachty u č.p. 77 - svépomocí
Realizovat opravu vybavení technologické části vodojemu – dotace z Kraje Vysočina
Realizovat opravu sociálního zařízení v MŠ – dotace z Kraje Vysočina
Realizovat opravu střechy, venkovního pláště a výměnu oken na budově MŠ – dotace ze státního fondu
životního prostředí
Co se zastupitelstvu nepovedlo v roce 2015
Získat dotaci z MMR na opravu asfaltového hřiště, v roce 2016 požádáme znovu.
Co zastupitelstvo plánuje v roce 2016
Oprava fasády OÚ - dotace
Modernizace veřejného osvětlení - dotace
Revitalizace parku u MŠ a ZŠ - svépomocí
Přestavba asfaltového hřiště na multifunkční - dotace
Oprava hráze koupaliště - svépomocí
Oprava hráze dolního rybníku - svépomocí
Úprava strojního vybavení kotelny v ZŠ - subdodávka
Vyčištění odpadních jímek u ZŠ – svépomocí
Opravu místních komunikací, dle možností rozpočtu - dotace


