obecní noviny
Číslo 9

Ročník 22

Rovečné 9 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.9.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Příspěvek ve výši 1000,- Kč rodičům na mimoškolní aktivity dětí pro školní rok 2020/2021
2. Kácení 2x javor a 1x habr ve vlastnictví obce
3. Společnost Technisport s.r.o. jako dodavatele hasičského automobilu pro SDH Malé Tresné za cenu
1 010 210,- Kč bez DPH
4. Drobnou úpravu ve vodojemu společností Vodaservis za cenu 25 000,- Kč s DPH
5. Finanční dar Sokolu Rovečné ve výši 2 000,- Kč určený na pořádání dětských cyklistických závodů
6. Úhradu vícenákladů za opravu oken ve škole společností Unbau s.r.o. ve výši 17 500,- Kč s DPH
Neschvaluje:
1. Žádost o odprodej pozemku paní Baxantové, Rovečné č.p. 99
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření č. 7/2020
Pověřuje:
1. Starostu vypsáním opakovaného výběrového řízení na pronájem hospody
2. Starostu k podepsání smlouvy se společností Technisport s.r.o. na dodání hasičského vozu pro SDH
Malé Tresné
3. Starostu vypsáním opakovaného výběrového řízení na opravu hřbitovní zdi u katolického kostela
4. Starostu k uspořádání informační schůzky ohledně kanalizace v obci Rovečné na 25.9.2020 v 18:00
v místním KD


Oznámení
➢ V sobotu 19.9.2020 v 19:00 nám zahrají Vírští ochotníci divadelní hru Karla Poláčka „Vše pro firmu“.
Z důvodu epidemie si prosím do kapse s sebou vezměte roušku. Dle platných nařízení je nutná, pokud se
sejde více jak 100 lidí v uzavřeném prostoru. Lístky se budou prodávat pouze na místě.
➢ K budoucí chystané obecní investici do kanalizace proběhne na dané téma diskuze se zpracovatelem
studie. Všichni jste srdečně zváni v pátek 25.9.2020 v 18:00 hod do místního KD. S rouškami to samé
jako na divadlo.

➢ 7.9 a 8.9 proběhne výcvik armády ČR. V tomto datumu se v okolí obce budou pohybovat vojenské síly.
V rámci cvičení bude na náhradním hřišti zbudována provizorní základna armády ČR.

Nové knihy v knihovně – září
C. Falconer: Aztécká perla
T. Racina: Smrtrelná hra
T. Keleová-Vasilková: Máma
P. May: Černé světlo

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce září oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
89 roků Kadlecová Blažena

88 roků Peterová Věra

80 roků Metela Jiří

70 roků Fučíková Marie

70 roků Hodovancová Marie

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



























