
obecní  noviny 
 

Číslo 12   Ročník 21  Rovečné 12 / 2019 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.12.2019 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Rozpočet ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2020 s tím, že všechny ukazatele jsou závazné mimo 

nákladů na energie 

2. Rozpočet obce Rovečné na rok 2020 ve výši 17 300 000,- Kč 

3. Plán inventarizace a inventarizační komisi ve složení Witt, Dostál, Dvořáková 

4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností Gas Net s.r.o. 

5. Smlouvu o věcném břemeni s EO.N Distribuce, a.s. č. NM-014330056451 

6. Smlouvu na zajištění IDS JMK na rok 2020 

7. Obecně závaznou vyhlášku obce Rovečné č. 1/2019 o místním poplatku ze psů 

8. Obecně závaznou vyhlášku obce Rovečné č. 2/2019 o místním poplatku ze vstupného 

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Rovečné č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 

10. Obecně závaznou vyhlášku obce Rovečné č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

11. Dodatek č.3 ke smlouvě se společností ZDAR, a.s. 

12. Přílohu č.11 smlouvy č. 33/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem 

13. Výměnu světel v KD Rovečné v ceně do 37 000,- Kč s DPH 

14. Zpracování PD pro kotelnu ZŠ Rovečné firmou Ing. Radek Skalník 

Neschvaluje:    

1. Zateplení stropu nad částí ZŠ Rovečné 

Bere na vědomí:    

1. Rozpočtové opatření č. 18/2019 



























Oznámení 

➢ Chtěl bych poprosit všechny majitele psů, aby po svých mazlíčcích sbírali exkrementy. Obzvláště 

pak v okolních prostorách školy, dětském hřišti a fotbalovém hřiši. Děkuji.   

➢ Připomínám platbu vodného za druhé pololetí roku 2019. 

➢ Výhled akcí v příštím roce: dne 27.6.2020 je plánován sraz Rodáků obce Rovečné a Malé Tresné, 

bližší informace budou včas zveřejněny. 

➢ Od 23.12 do 3.1. bude z důvodu svátků na obecním úřadě v Rovečném ZAVŘENO!!!! 

➢ Jménem zastupitelů obce i jménem svým 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. 

 







Nové knihy v knihovně – prosinec 

 

V. Vondruška: Duch znojemských katakomb 

A. Jacobs: Venkovské sídlo 

J. Bauer: O život princezny 

J. Nesbo: Policie 

E. Viktorová,M. Formáčková: Jaroslav Marvan - utajený otec 

 

Od 23.12. 2019 do 1.1. 2020 bude knihovna uzavřena. Jménem malých výtvarníků velice děkuji všem 

sponzorům našeho kroužku. 

 




Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

94 roků Klimešová Anna 90 roků Halvová Božena 

89 roků Čermák Miloslav 82 roků Jančík Jaroslav 

80 roků Buršíková Olga 75 roků Petrová Lydie 

 

10.12. oslavili stříbrnou svatbu Petr a Jitka Mokří 

17.12. oslaví stříbrnou svatbu Jiří a Miroslava Neudertovi 

 

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

 











