obecní noviny
Číslo 2

Ročník 23

Rovečné 2 / 2021

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 3.2.2021
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
1. Schvalujeme zahájení pořízení Změny č.2 Územního plánu Rovečné zkráceným postupem dle §
55a zák.č. 183/2006 Sb., stavebního zákona. V rámci této Změny bude prověřena možnost
změny způsobu využití pozemku parc.č. 24/1 v katastrálním území Malé Tresné z ploch
zemědělských (NZ) na nově definované plochy smíšené nezastavěného území – rekreační (NSr).
Podmínky využití ploch smíšených nezastavěného území – rekreační (NSr) budou stanoveny tak,
aby umožňovaly umístění přízemní táborové stavby o maximální celkové ploše 150 m2. Tato
táborová stavba by sloužila převážně jako přístřešek pro děti z tábora, menší část (cca do 45 m2)
by byla opláštěná a sloužila by jako sklad nářadí a materiálů.
2. Schvalujeme starostu, Ing. Miroslava Prudkého, jako určeného zastupitele pro spolupráci s
pořizovatelem při pořízení Změny č.2 Územního plánu Rovečné.
3. Podmiňujeme budoucí schválení Změny č.2 Územního plánu Rovečné úhradou veškerých
nákladů na zpracování Změny č.2 Územního plánu Rovečné a Územního plánu Rovečné v
úplném znění po vydání Změny č.2 navrhovatelem (Junák - český skaut, středisko A je to! Brno,
z. s.).
4. Ukládáme pořizovateli, Městskému úřadu Bystřice nad Pernštejnem, zahájit pořizování Změny
č.2 Územního plánu Rovečné.
5. Pověřujeme starostu obce Rovečné vyhlášením výběrového řízení na akci „modernizace
vytápění ZŠ“
6. Schvalujeme podání žádosti o dotaci na modernizaci vytápění ZŠ z MF – připravovaná výzva
„Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti
obcí“
7. Schvalujeme vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 721/3, ostatní plocha, o výměře
500m2, v k.ú. Rovečné
8. Schvalujeme střednědobý výhled rozpočtu obce Rovečné na roky 2021 – 2025, dle řádně
vyvěšeného návrhu rozpočtu.
9. Bereme na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2020
10. Schvalujeme finanční dar pro Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Rožná ve výši 5
000,- Kč
11. Neschvalujeme připojení se k mezinárodní kampaní „Vlajka pro Tibet“
12. Schvalujeme vyhlášení samostatných záměrů prodeje stavebních pozemků dle územní studie
10RD Rovečné, čísla 3,4,5,6,7,10

13. Schvalujeme vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 577/5 a 577/6 dle geometrického plánu č.
723-9/2021.
14. Schvalujeme smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou
osobní dopravou v rámci IDS JMK na rok 2021 ve výši 41 160,- Kč
15. Schvalujeme převod nedokončeného majetku „podkroví hasičské zbrojnice“ na účet stavby –
021/0310, inv.č. 4 – technické zhodnocení
16. Bereme na vědomí žádost paní Buďové ze dne 27.1.2021
17. Schvalujeme přijetí pracovníka na pozici hajného za 0,33 úvazku
18. Pověřuje starostu nechat vytvořit cenovou nabídku opravy v jídelně v ZŠ
19. Pověřuje místostarostu vypracováním návrhu renovace vytápění ve velkém obchodě
20. Schvalujeme jednotou cenu 900,- Kč s DPH za jednu známku na jednu popelnici pro podnikající
osoby v obci Rovečné




Oznámení
➢ Poplatek za popelnice a psy je nutné uhradit do konce února. Popelnice se starou známkou nebude
v měsíci březnu vyvezena.
➢ Mateřská školka bude v letošním roce o velkých prázdninách otevřena od 1.července do 16.července
a od 23.srpna do 31.srpna


Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce února oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
88 roků Pelikánová Vlasta

86 roků Kadlec Josef

84 roků Řehůřek Pavel

80 roků Bartoňová Marie

75 roků Zíková Helena

75 roků Kadlecová Marta

70 roků Macková Vlasta

50 roků Štěrba Pavel

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






