
obecní  noviny 
 

Číslo 12   Ročník 19  Rovečné 12 / 2017 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.12.2017 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:   

 

Schvaluje: 

1. Úpravu rozpočtu na rok 2017 v ZŠ a MŠ Rovečné 

2. Rozpočet ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2018 s tím, že všechny položky rozpočtu jsou schválené jako 

závazné mimo výdaje na energie 

3. Rozpočet obce Rovečné na rok 2018 

4. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021 

5. Smlouvu o dílo na zajištění nakládání s komunálním odpadem s TS města, a.s Bystřice n/P 

6. Zhotovitele akce „Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Rovečné“ RoyalTech, s.r.o. Pardubice 

7. Kácení dřevin mimo les pro KSÚS 

8. Finanční dar ve výši 5000,- Kč pro Domácí hospic Vysočina 

9. Finanční dar ve výši 5000,- Kč na vánoční koncert v evangelickém kostele 

10. Finanční dar ve výši 5000,- Kč pro FSČCE Rovečné na příměstský tábor v roce 2018 

11. Spoluúčast na opravě krovu evangelického kostela 

12. Kácení dřevin mimo les – smrk 4ks 

13. Rozpočtové opatření č. 29 a č. 30 

14. Návrh smlouvy na rok 2018 s firmou KORDIS JMK a.s na rozsah dopravy IDS JMK 

15. Plán inventarizace v roce 2017 

16. Ustanovení inventarizační komise ve složení: Dostál, Opluštil, Skalník 

17. Pořízení PC do kanceláře OÚ v hodnotě 19 000,- Kč s DPH 

18. Vyslovení souhlasu se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce 

 

Bere na vědomí:    

1. Informace o stavu prací na opravě fasády Obecního úřadu 

2. Informaci o zranění při pádu na hřbitově 

3. Rozpočtové opatření č. 24 – č. 28 

 


Oznámení 
 

➢ ZŠ Rovečné zve všechny spoluobčany ve čtvrtek 21. prosince od 15:00 na školní besídku do 

kulturního domu Rovečné 

➢ Kultura v KD Rovečné 2017 – 2018: 13. ledna – Myslivecký ples, 3. února – Hasičský ples, 

18. února od 14:00 Karneval ZŠ a MŠ Rovečné 

➢ V sobotu 16. prosince od 16:00 pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Rovečném 

tradiční předvánoční koncert „Vánoce se SYMFONEM“. Účinkuje pěvecké kvarteto SYMFON, 

Václav Mašek – tenor, Vincent Ignác Novotný – tenor, Jan Kukal – baryton, Jan Kos – Bas. Srdečně 

zveme 

➢ Jménem zastupitelů obce přeji všem spoluobčanům v nastávajících svátcích vánočních a do nového 

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

➢ Prosíme všechny chataře a chalupáře, aby po dobu zimního období uzavírali své hlavní přívody vody 

do svých nemovitostí. Děkuji za pochopení 

➢ Provozní doba na OÚ přes svátky : 21,22,28,29.12. – zavřeno, 27.12. – od 8 hod. do 14 hod. 

➢ Připomínám platbu vodného za druhé pololetí roku 2017  







Nové knihy v knihovně – prosinec 

L. Středa: Kosí bratři 

M. Viewegh: Bůh v renaultu 

T. Keleová - Vasilková: Okénko do snů 

W. Smith, T. Cain: Predátor 

 

Během vánočních svátků bude knihovna otevřena 28.12. od 16 do 18 hodin. 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

92 roků Klimešová Anna 88 roků Halvová Božena 

87 roků Čermák Miloš 83 roků Unčovská Božena 

80 roků Jančík Jaroslav 70 roků Sejbalová Anna 

50 roků Smetanová Eva  

 

 

12.12.2017 oslaví Jaroslav a Iva Jančíkovi stříbrnou svatbu 

 

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

 


Co jsme v letošním roce stihli: 

Pořídili jsme nový obecní Traktor Zetor Proxima plus 100 - dotace 

K traktoru byl zakoupen nový kontejnerový nosič na 5t 

Byly dokončeny finální terénní úpravy na koupališti 

Na dolním konci byla v rámci výměny nového rozvodu el. energie dokončena výměna veřejného 

osvětlení + nové ampliony k místnímu rozhlasu.  

Vybavení zahrady školky a školy novými průlezkami – dotace 

Oprava záchodů pro školáky v základní škole – dotace 

Ve školce, po havárii vody, proběhla kompletní výměna rozvodů vody ve spodním podlaží. Zároveň 

s opravou došlo k výměně všech svítidel, záchodků v horním patře a záchodků na zahradě MŠ. 

Opravit záchody v místním pohostinství + související úpravy 

Opravit podlahu a osvětlení + nátěr fasády na staré hasičárně 

Opravit fasádu na obecním úřadě, v rámci opravy byly sloučeny všechny obecní elektroměry do 

jednoho. 

Opravit fasádu na obecní budově v Malém Tresném - dotace 

Opravit v různých částech obce místní komunikace 

Zbudovat mostek za obecním úřadem na nově zakoupený pozemek 

Začít s budováním doplňujících zdrojů pitné vody pro obec Rovečné. V současné době máme na horním 

lese vyvrtány dva vrty (jeden 125m, druhý 150m). V příštím roce by mělo dojít k napojení těchto zdrojů 

k vodojemu. - dotace 

 

Co bychom chtěli stihnout v příštím roce: 

Oprava místního rozhlasu (nové ampliony + seřízení odbornou firmou tak, aby tomu bylo rozumět) 

Kompletní rekonstrukce vnitřku tělocvičny – dotace již schválená 

Napojení doplňujících vodních zdrojů zbudovaných na horním lese k vodojemu – dotace se vyřizuje 

Stavba multifunkčního hřiště místo asfaltového kurtu u školy 

Dokončení stavebních pozemků směrem k Víru 



