
obecní  noviny 
 

Číslo 7   Ročník 22  Rovečné 7 / 2020 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.7.2020 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

 

Schvaluje: 

 

1) Finanční dar pro Domácí hospic Vysočina ve výši 5 000,- Kč 

2) Havarijní opravu kanalizace v uličce u dětského domova ve výši 210 000,-Kč + vícepráce 

3) Společnost Unbau s.r.o. jako dodavatele na zapravení oken v ZŠ Rovečné za cenu 254 138,- Kč bez 

DPH 

4) Opravu podlahové krytiny v družině ZŠ Rovečné 

5) Brigádníky v počtu 3 osob na pomocné práce v lese za 90,-Kč na hodinu 

6) Opravu chodníku u obecní budovy č.p. 16 v Malém Tresném 

 

Neschvaluje:   

  

1) Příspěvek na zabezpečení dopravní obslužnosti veřejné dopravy Vysočiny 

 

Bere na vědomí:    

 

1) Diskuzi k opravě silnice Rovečné – Malé Tresné 

2) Rozpočtové opatření č. 5/2020 

 

Pověřuje:   

 

1) Starostu k vyhlášení výběrového řízení na opravu hřbitovní zdi u katolického kostela 

2) Starostu pořízením nových kanalizačních roštů do Malého Tresného 

3) Starostu k vyhlášení výběrového řízení na vozidlo pro SDH Malé Tresné dle schválených 

technických parametrů 

 

















Oznámení 

➢ 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. 

➢ Připomínám platbu vodného za první pololetí roku 2020. Vodné je vybíráno podle naměřeného stavu 

v roce 2019. Kdo bude ochoten opsat (nejlépe nafotit) současný stav, může ho nahlásit při platbě na OÚ. 

Případné rozdíly budou srovnány při fyzickém zapisování na podzim. Děkuji za pochopení. 

➢ Obec Rovečné zve všechny na již tradiční letní kino, které proběhne na hřišti 10.7 – Pat a Mat: znovu v 

akci a 11.7. - Ženy v Běhu. Začátek bude vždy podle počasí. Přibližně okolo 21:00 hod. 

➢ Z důvodu výměny oken bude tělocvična od 6.7.2020 až do odvolání uzavřena. 

 



 

Nové knihy v knihovně – červenec 

 

S. Lapena: Nevítaný host 

M. Skočílková: Violka 

V. Javořická: Zápasy o štěstí 

V. Flesar: Kořeny věků 

 

 


 

Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

85 roků Halvová Anna 84 roků Sýsová Věra 

83 roků Šimonová Věra 75 roků Pelikán Miloš 

60 roků Šešulková Eva 60 roků Jílková Eva 

55 roků Dobiáš Jiří  

 

25.6 - Danuše a Miloslav Čermákovi – diamantovou svatbu 

18.7. - Miluše a Bohumil Řehůřkovi – zlatou svatbu 

 

 

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

 

 



