obecní noviny
Číslo 12

Ročník 22

Rovečné 12 / 2020

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.12.2020
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1) Rozpočet ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2021 s tím, že všechny položky rozpočtu jsou schválené jako
závazné mimo výdaje na energie
2) Rozpočet obce Rovečné ve výši 24 895 000,- Kč s tím že závazným ukazatelem je paragraf
3) Podání žádostí o dotace z MMR, program podpory a rozvoje venkovana, podprogramy 2.1, 2.2, 2.3 a
2.5
4) Finanční dar pro Oblastní charitu v Poličce ve výši 2 000,- Kč
5) Firmu GeoFaN IČ: 086 33 665 jako dodavatele zpracování pasportu dopravního značení včetně
projektu dopravního značení ve výši 31 460,- Kč s DPH
6) Plán inventarizace na rok 2020 a inventarizační komisi ve složení Witt, Dostál, Dvořáková
7) Přílohu č. 12 smlouvy o dílo č.:33/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem
8) Vyhlášení záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě 10RD Rovečné za cenu 400 Kč/m2
Neschvaluje:
1) Finanční dar Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s
Bere na vědomí:
1) Rozpočtové opatření č.10/2020


Oznámení
➢ Připomínám platbu vodného za druhé pololetí roku 2020
➢ 15.12. budou do prodejny Agrotes dovezeny vánoční stromky
➢ Na obecním úřadě bude přes vánoční svátky od 21.12 do 31.12 zavřeno
➢ Jménem zastupitelů obce i jménem svým přeji všem spoluobčanům v nastávajících svátcích vánočních a
do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchů jak v osobním, tak v pracovním životě.





Nové knihy v knihovně – listopad
R. Šlachta : 30 let pod přísahou
A. Sapkowski : Zaklínač 2.díl
V. Vondruška : Křišťálový klíč
V. Řeháčková : V říši skalních bytostí
Nové knihy v knihovně – prosinec
A. Hailey : Večerní zprávy
D. Cole : Konec hry
R. Bryndza : Chladnokrevně
D. Steel : V hlavní roli

Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce prosince oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
95 roků Klimešová Anna

91 roků Halvová Božena

90 roků Čermák Miloslav

83 roků Jančík Jaroslav

81 roků Buršíková Olga

60 roků Čuhelová Miroslava

50 roků Elis Petr

50 roků Ihmová Martina

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

























