obecní noviny
Číslo 6

Ročník 20

Rovečné 6 / 2018

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.6.2018
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Zhotovitele víceúčelového hřiště – firmu STAREDO, s.r.o., Nové Město na Moravě
s nabídkovou cenou 1 155 166,- Kč bez DPH
2. Zhotovitele opravy sociálního zařízení v ZŠ Rovečné v programu Naše škola 2018 – firmu
UNBAU, s.r.o. - Brno s nabídkovou cenou 288 804,- Kč bez DPH.
3. Umístění stavby na pozemku stavebníka p.č. 24/1 k.ú. Malé Tresné
4. Aktualizaci provozního řádu místní knihovny v Rovečném
5. Koupi pozemku p.č. 1594/2 v k.ú. Rovečné
6. Výměnu podlahové krytiny v jedné třídě ZŠ Rovečné
7. Přípravu žádosti o dotaci z MMR na rekonstrukci místních komunikací v Malém Tresném
8. Vyhlášení záměru prodeje podílu na pozemcích p.č. 321/15, p.č. 321/16, p.č. 321/17, p.č.
321/18, p.č. 545/1, p.č. 545/2 a p.č. 553/2 vše v k.ú. Karasín
9. Příspěvek na opravu střechy evangelického kostela ve výši 350 000,- Kč
10. Opravu manipulační plochy za prodejnou Agrotes do výše 100 000,- Kč se spoluúčastí firmy
Agrotes ve výši do 60 000 Kč
Bere na vědomí:
1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rok 2017 – bez chyb a nedostatků
2. Rozsudek ve věci žaloby pro určení vlastnického práva k nemovitostem žalobkyně Kongregace
sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova – zamítá se
3. Rozpočtové opatření č. 7, 8, 9, 10



Oznámení
➢ 7.7.2018 při oslavě 130let založení SDH Rovečné proběhne i sraz historických vozidel s výstavou.

Prosíme místní spoluobčany, kteří vlastní jakékoliv historické vozidlo a měli by zájem se s ním
pochlubit, aby kontaktovali pana Viléma Nedělu ml. nebo Miroslava Dostála pro více informací.
➢ Obec Rovečné pořádá v sobotu 28. července zájezd do Buchlovic na Festival česneku, bohatý
program i pro děti, vystoupení folklorních souborů. Předběžný program: návštěva zámku, po
prohlídce rozchod, dále možnost návštěvy výstavy fuchsií a zámeckého parku. Doprava zdarma,
odjezd asi v 7:00 hod, odjezd domů asi v 17:00 hodin. Přihlašovací listina je v prodejně Agrotes, z
organizačních důvodů prosíme o přihlášení do konce června.
➢ Od 15. května je možno uhradit na pokladně obecního úřadu vodné za první pololetí roku 2018.







Nové knihy v knihovně – červen
J. Sequens: Hříšní lidé města brněnského
P. Vandenberg: Zapomenutý pergamen
R. Ludlum: Bourneova totožnost
M. Cole: Zabiják



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce června oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
86 roků Šešulková Zdenka

85 roků Kadlecová Blažena

70 roků Matějíčková Hana

70 roků Jančík Ladislav

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


























