obecní noviny
Číslo 6

Ročník 22

Rovečné 6 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.6.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1) Účetní závěrku a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2019. Výsledek hospodaření bude
přeúčtován do rezervního fondu a poté z něj bude uhrazena ztráta z minulých let.
2) Účetní závěrku obce Rovečné za rok 2019
3) Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Rovečné za rok 2019 vč. Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Rovečné IČ:00295281 za rok 2019 bez výhrad.
4) Úhradu jízdného žákům, kteří dojíždějí z okolních obcí do ZŠ Rovečné
5) Opravu podlah v ZŠ a MŠ Rovečné společností Franc spol. s r.o.
6) Opravu podlahy v přísálí KD Rovečné firmou Franc spol. s r.o.
7) Pořízení výčepního zařízení do KD Rovečné
8) Dohodu o provedení práce na IT služby s Miroslavem Prudkým
9) Záměr prodeje pozemku dle geometrického plánu 719-111/2019 parc.č. 167/6 s výměrou 2m2 v k.ú.
Rovečné
10) Pořízení křovinořezu Stihl 460 C-EM
Bere na vědomí:
1) Informace o možné výstavbě cyklistického trailu v oblasti Sokolí skály
2) Závěr auditní zprávy z MŠ a ZŠ Rovečné
3) Cenu za DA pro SDH Malé Tresné
4) Rozpočtové opatření č. 4/2020


Oznámení
➢ Vzhledem k nevyhovujícímu stavu probíhá v dětském domově rozsáhlá rekonstrukce odpadní jímky a
stavba nové čistírny odpadních vod. S tím souvisí zbudování nové odtokové trubky až do potoka. Akce
by měla být ukončena koncem září. V průběhu budování musíme počítat s uzavírkou jak uličky za
domovem, tak silnice z náměstí na Malé Tresné.

➢ Letošní pouť v Rovečném vychází na 14.6.2020. S rodinou Doležalovou jsem již mluvil a velice se těší,
že budou moci přijet.
➢ Zájemci do komisí na chystané volby do zastupitelstev krajů a Senátu, které se uskuteční 2. a 3. října
2020, se mohou nahlásit paní Staňkové na OÚ.
➢ Nevím kolikrát to budu muset ještě psát, ale k bedáni směrem na Dudkovice prosím vozte pouze
biologicky rozložitelný odpad (vše co se dá zkompostovat), ostatní dřevní hmota patří nad koupaliště, kde
čekáme na dohoření a 10. června bude dohořelá hromada odvezena.
➢ Od 1.července bude MUDr. Prudká ordinovat pouze v Rovečném. Žádá pacienty, aby se k návštěvám
objednávali telefonicky nebo emailem.
Po: 6:30 – 12:00
Út: 6:30 – 12:30
St: 6:30 – 12:00
Čt: 12:00 – 18:00
Pá: 6:30 – 11:30

Nové knihy v knihovně – červen
A. Mayne: Šelma
M. Váňová: Kukaččí mládě
T. N. Scortia, F.M. Robinson: Výbuch
P. Soukupová: Pod sněhem

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

87 roků Kadlecová Blažena

75 roků Procházka Miloš

65 roků Nedělová Alena

60 roků Žilová Lenka

55 roků Mokrý Petr

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


