obecní noviny
Číslo 1

Ročník 23

Rovečné 1 / 2021

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.1.2021
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Prodej pozemku č. 1 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 panu
Machálkovi
2. Prodej pozemku č. 2 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 manželům
Svobodovým
3. Zrušení záměru prodeje pozemku č.3 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18
4. Zrušení záměru prodeje pozemku č.4 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18
5. Zrušení záměru prodeje pozemku č.5 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18
6. Zrušení záměru prodeje pozemku č.6 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18
7. Zrušení záměru prodeje pozemku č.7 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18
8. Prodej pozemku č.8 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 manželům
Dvořáčkovým
9. Prodej pozemku č.9 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 panu Dobiášovi
10. Zrušení záměru prodeje pozemku č.10 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18
11. Technické podmínky pro pořízení dopravního automobilu s nákladním přívěsem pro SDH
Rovečné
12. Členský příspěvek pro Mikroregion Bystřicko na rok 2021 ve výši 52 129,- Kč
13. Dohodu o provedení práce s Ing. Miroslavem Prudkým
14. Přijetí pracovníka Tomáše Novotného na pěstební práce v lese pro rok 2021
15. Finanční podporu ve výši 10% celkových nákladů při žádosti farního sboru ČCE Rovečné
z Fondu Vysočiny.
Bere na vědomí:
1. Žádost o odkoupení pozemku a souhlas s vypracováním geometrického plánu, který je nezbytný
pro budoucí prodej v režii žadatele.
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rovečné na roky 2021 - 2025
3. Rozpočtové opatření č.11/2020







Oznámení
➢ Nové známky na popelnice se začnou prodávat začátkem února.


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce ledna oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
93 roků Sáblíková Vlasta

90 roků Kadlec František

75 roků Šípková Danuše

60 roků Sedláková Vladimíra

60 roků Kadlec Jiří
Josef a Dana Šípkovi – smaragdová svatba 55 let
Emil a Hana Petrovi – smaragdová svatba 55 let
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!



























