
obecní  noviny 
 

Číslo 5   Ročník 17   Rovečné 5 / 2015 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6. 5. 2015. 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 

 

Schvaluje: 

 

1. Vyhlášení záměru směny části pozemku p.č. 25/2 v k.ú. Malé Tresné za adekvátní část pozemku 

p.č. 344 v k.ú. Rovečné 

2. Podání žádosti do Fondu Vysočiny do programu Rozvoj vesnice 2015 se spoluúčastí 50% 

z obecního rozpočtu 

3. Zakoupení nových osvětlovacích těles pro veřejné osvětlení 

4. Smlouvu o poskytnutí podpory z Operačního programu Životního prostředí 

5. Odborné ošetření vzrostlých stromů v majetku obce 

6. Přílohu smlouvy 1/15 o  výkonu hospodářské a obchodní činnosti na lesním majetku 

7. Finanční podporu ve výši 1000,- Kč pro Portimo. o.p.s (občanská poradna) 

8. Pořízení DDHM pro Základní školu a Mateřskou školu Rovečné dle žádosti. 

9. Výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy 

 

Neschvaluje:  

 

1. Pronajmutí části zahradního domku u mateřské školy 

2. Umístění sídla Autodopravy p. Jaroslava Srstky na adrese OÚ 

 

Bere na vědomí : 

 

1. Nabídku leteckých fotografií od společnosti Navis 

2. Možnost grantu na výsadbu stromů. 

3. Nabídku na zateplení stropu v základní škole 

4. Stížnost občanů na volně se pohybující pávy v obci 

5. Žádost o umístění zrcadla k budově č.p. 101 

6. Situační studii chodníku podél silnice III. třídy na Malé Tresné 

 

Pověřuje: 

 

1. Starostu obce zúčastnit se dražby lesních pozemků v k.ú. Malé Tresné 

2. Starostu zveřejněním návrhů obecního znaku 


 


Oznámení 
 

 Evangelický sbor pořádá dobrovolnou sbírku na pomoc Nepálu, bližší informace a krabičky v obou 

obchodech a také na evangelické faře, kde také můžete obdržet potvrzení o daru 

 V pondělí 6. července uspořádá evangelický sbor autobusový zájezd do Prahy na husovské slavnosti. 

Další informace také v obou obchodech. 

 Vodné za první pololetí roku 2015 bude vybíráno od středy 13. května 

 V rámci vyklízení půdy na základní škole budou pro občany k dispozici staré vyřazené lavice a 

židličky. Zájemci se nahlásí na starosta@rovecne.cz nebo na obecním úřadu. 

 7. června bude v obci Rovečné tradiční pouť  

 


 

mailto:starosta@rovecne.cz




 

Nové knihy v knihovně – květen 

V. Vondruška: Smrt ve Vratislavi (středověká detektivka) 

M. Kubátová: Kolednický uzlíček (soubor vyprávění, lidových zvyků a pohádek) 

F. Brady: Koncovka (životní osudy šachového velmistra B. Fischera) 

D. Mills : Akvárium (ilustrovaná příručka pro začínající akvaristy) 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

     V průběhu měsíce dubna oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

91 roků Kleveta Miloš 92 roků Štolová Vlasta 

 

V průběhu měsíce května oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

50 roků Burša Zbyněk 60 roků Kadlecová Františka 

70 roků Kovářová Jitka 83 roků Bělehradová Věra 

88 roků Hudcová Jarmila 91 roků Elis Stanislav 

91 roků Staněk Štěpán  

 

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

 

 


 

Vážení spoluobčané, už nějakou chvíli obec Rovečné řeší pořízení znaku obce. Zastupitelstvo na svém 

posledním zasedání dospělo k těmto dvěma variantám. Prosím Vás o podporu buď jedné, nebo druhé 

varianty. Barevný návrh znaku je dostupný na internetových stránkách www.rovecne.cz/aktuality a 

na úřední desce. Jednotlivé hlasy zasílejte prosím na starosta@rovecne.cz, nebo osobně na obecním 

úřadu do 25. května 2015. Děkuji. 

 

 

             Varianta 1.          Varianta 2.  
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