
 

obecní  

       noviny 
Číslo 12                 Ročník 15          Rovečné 12/ 2013 
 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné, konaného dne 4.12.2013. 
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání: 
Schvaluje: 
1. Uzavření nájemní smlouvy  na pronájem obecního bytu. 
2. Rozpočet obce Rovečné na rok 2014. 
3. Záměr pronájmu pozemku na zřízení prodejny firmy ENPEKA Žďár nad Sázavou.  
4. Smlouvu na zajištění nakládání s komunálním odpadem se společností TS města a.s., Bystřice n.P. 
5. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Rovečné pro rok 2014. Všechny položky  rozpočtu jsou 

schváleny jako závazné mimo výdajů na energie. 
6. Vyřazení drobného majetku v ZŠ a MŠ Rovečné  v hodnotě 20 012 Kč. 
7. Zadání a vypracování geometrického plánu na části Tresného potoka, které jsou zaklenuty rámovými 

propustky a zůstanou majetkem obce. Zastupitelstvo předběžně schvaluje případný následný prodej pozemků 
pod stavbou Tresného potoka  LČR s.p. 

8. Smlouvu o umístění retranslační stanice na objektu Základní školy s firmou COMA Polička. 
9. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Rovečné. 
10. Smlouvu o zimní údržbě místních komunikací s obcí Velké Tresné a společností AZ Holding a.s. za stejných 

podmínek jako v roce 2012/2013. 
11. Inventarizační komisi na provedení inventury majetku ve složení: 

                 Ing. Radek Skalník – předseda, Miroslav Opluštil, Zbyněk Burša – členové. 
12. Příspěvek na obnovu střechy evangelické fary ve výši minimálně 10 % spoluúčasti, která je podmínkou 

žádosti o dotaci od Kraje Vysočina.  
13. Dodatek k nájemní smlouvě se společností Agrotes spol. s  r.o. 

                                                    ��������    

                                                Oznámení    
� Ředitel Základní školy a Mateřské školy Rovečné  oznamuje , že  zápis dětí do 1. ročníku Základní školy pro 

školní rok 2014/2015 bude ve středu 29. ledna 2014, od 13 do 15 hod. v budově ZŠ Rovečné. 
� Pracovní doba na OÚ ve vánočním období: pondělí  23.12.  – 7,15 – 12,00 hod 
                                                                           pátek      27.12. –  7,15 – 13,00 hod 
                                                                           pondělí  30.12. – zavřeno 
                                                                           úterý      31.12. – zavřeno 

V případě nutnosti vyřídit nějakou záležitost mimo tuto dobu volejte starostovi na tel.724 185 923. 
� Pracovní doba ordinace MUDr. Prudké o vánočních svátcích: : pondělí  23.12.  – 7,00 – 10,00 hod Vír 
                                                                                                           pátek     27.12. –  7,00 – 10,00 hod Rovečné 
                                                                                                           pondělí 30.12. –  7,00 – 10,00 hod Rovečné 
                                                                                                           úterý      31.12. –  pouze telefon. konzultace    
                                                                                                  na  tel. č. 608 753 594   9,00 – 11,00 hod.  Rovečné                                                              
   Rychlá lékařská pomoc  – nepřetržitě tel.155  
   Akutní příjem nemocnice Nové město /Emergency/  tel. 566 801 850 - nepřetržitě 
� TS města a.s oznamují, že svoz odpadu  proběhne ve vánočním období  ve čtvrtek 26. prosince v obvyklé době 

a následující termín svozu je ve čtvrtek 8. ledna 2014. Známky  na popelnice pro rok 2014 se budou prodávat  
na konci ledna- bude upřesněno. V lednu pro výsyp popelnic postačí stará známka z roku 2013. 
 

Nové knihy v knihovně v Rovečném – prosinec 
 
                        V. Vondruška :                          Přemyslovská epopej (první díl historické ságy) 
                        J. Kinney:                                  Deník malého poseroutky 
                        R. Thomasová :                         Kašmírový šál (román pro ženy) 
                        Příhody neposlušného pejska    (pro začínající čtenáře)    
  
Velice děkuji všem příznivcům našeho výtvarného kroužku za věcné a finanční příspěvky 
Během vánočních svátků bude knihovna otevřena ve čtvrtek   26.12.      16 – 18 hod           Zdena Pospíšilová 

             ��             ��             ��             ��    
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Sbor pro občanské záležitosti 
 
Zlatou svatbu - 50 let společného života  oslavili v listopadu Alena a Pavel Řehůřkovi z Rovečného.                  
Stříbrnou  svatbu - 25 let společného života oslaví v prosinci manželé Libuše a Luděk Havlíkovi  z Malého Tresného. 
Zlatou svatbu - 50 let společného života  oslaví  v prosinci manželé Ilona a Jiří Metelovi  z Rovečného. 

Přejeme všechno nejlepší! 
 

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

       88 roků    Anna Klimešová        70 roků   Marie Szabová 
       90 roků   Zdenka Unčovská        87 roků   Bohuslav Jančík 
       84 roků   Božena Halvová        60 roků   Jaroslav Kadlec 
       83 roků   Miloslav Čermák        60 roků   Marie Špinarová 
       70 roků   Zdenka Pospíšilová        82 roků   Zdenka Řehůřková 
       82 roků   Věra Šimková        60 roků   Vlastimil Špinar 

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

 

                                                    �������� 
Vážení spoluobčané, 
 
Nastal vánoční čas , období, které by hlavně v dětských očích mělo být časem radosti a veselí. A věřím, že  
tomu tak u většiny dětí a snad i dospělých bude.  
Měli bychom si ale také uvědomovat , že jsou místa a lidé, kde je radosti a spokojenosti málo. A i když víme, že s 
tím třeba mnoho neuděláme, alespoň bychom jim měli přát zlepšení situace a životních podmínek.  
Během příštích  dnů se budeme  zamýšlet  nad právě končícím rokem a do nového roku budeme vstupovat 
s očekáváním, co nám přinese.  
Doufejme tedy , že s naším přičiněním nás čeká v příštím roce hlavně to dobré - zdraví , štěstí a spokojenost 
v osobním životě . 
 
Přeji Vám jménem zastupitelstva, zaměstnanců obce i jménem svým  radostné prožití vánočních svátků, veselé 
zakončení roku 2013 a v nadcházejícím  roce 2014 všechno nejlepší.                Leoš  Petr 
                                                                                                                           starosta obce 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Síť UNET v ROVEČNÉM posílila 

S INTERNETEM UNET ZÍSKÁTE 

• Stabilní, spolehlivé a rychlé připojení 
• Nezávislost na telefonní síti – volání  
• po internetu bez paušálu 
• Bez datových limitů (FUP) 
• Možnost kdykoliv změnit tarif 
• Statickou veřejnou IP adresu 
• Přístup k zákaznickému webu s Vaším vyúčtováním  
• a možností měnit si své služby 
• U vybraných tarifů možnost sledovat televizi po internetu 

Ceny od 199Kč, rychlost až 16Mbit 

Více na www.unet.cz 

Kontakt: TD net s.r.o. 

Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 777802806, 566551661. 

 


