obecní noviny
Číslo 8

Ročník 22

Rovečné 8 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.8.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Prodej pozemku p.č. 167/6 v k.ú. Rovečné dle geometrického plánu 719-111/2019 o výměře 2m2
v ceně 50 Kč/m2
2. Pořízení 110ks triček s motivem Chudobínské borovice
3. Pořízení příslušenství k oknům školního bytu (sítě, žaluzie, výplň)
4. Vyřazení drobného majetku (houpačka plast DUO a houpačka sedák)
5. Proplacení nákupu vybavení školní družiny z financí školního rezervního fondu ve výši
128 500,-Kč.
6. Dodatek č.1 SoD na těžbu v lese na Horním lese firmou Jakub Mlynarčík za cenu 18 EUR/m3
7. Dodatek č.1 SoD k prodeji vytěženého dřeva z obecních lesů s firmou Boletus s.r.o. za výkupní cenu
26 EUR/m3
8. Pořízení studie PD pro vybudování klubovny u hřiště
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č.6
Pověřuje:
1. Starostu vypsáním výběrového řízení na provozovatele hospody



Oznámení
➢ Cyklistický spolek BIKE Rovečné pořádá 5. 9. 2020 další ročník dětských cyklistických závodů.
Podrobné informace budou včas vyvěšené na plakátech. Všichni malí závodníci, rodiče i fanoušci jste
srdečně zvaní.
➢ Sdružení rovečínských nadšenců zve všechny 29.8.2020 na místní fotbalové hřiště, kde proběhne
rozloučení s prázdninami.
➢ Chtěl bych upozornit, že k bedání se vozí pouze biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Již
poněkolikáté zde byl vyvezen uhynulý králík. Děkuji za pochopení

➢ Žádosti k projednání v zastupitelstvu budou přijímány pouze do data svolání zastupitelstva. To znamená
7 dní před první středou v měsíci. Při nedodržení termínu se projednání posune na další zastupitelstvo.

Nové knihy v knihovně – srpen
R. Bryndza: Smrtící tajnosti
G. MacMillanová: Dokonalá
L. Kepler: Lazar
B. Selznick: Velký objev Huga Cabreta

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce srpna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
91 roků Žilová Helena

84 roků Novotný Miloslav

83 roků Čermák Tomislav

80 roků Čermáková Danuše

70 roků Koutný František

60 roků Schusterová Jarmila

50 roků Hodovancová Eva

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



























