
obecní  noviny 
 

Číslo 5   Ročník 23  Rovečné 5 / 2021 

 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 5.5.2021 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Pavlem na pronájem místa pro čarodějnice. 

2. Prodej pozemku č. 4 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 panu Ing. 

Martinu Petrovi 

3. Vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 5 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 

1/4/18. 

4. Vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 7 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 

1/4/18. 

5. Vyhlášení záměru prodeje pozemku č. 6 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 

1/4/18. 

6. Prodej pozemku p.č 249/1 dle geometrického plánu 122-24/2021 v k.ú. Malé Tresné manželům 

Libichovým 

7. Prodej pozemku p.č 249/7 dle geometrického plánu 122-24/2021 v k.ú. Malé Tresné Leoši 

Halvovi 

8. Prodej pozemků p.č. 576/10 a p.č. 577/5 dle geometrického plánu 723-9/2021 v k.ú. Rovečné 

panu Ing. Jaromíru Kabeláčovi, Ph.D. 

9. Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost na opravu fasády kostela sv. Martina 

V Rovečném ve výši 100 000,-Kč. 

10. Pořízení spisové služby od společnosti T-mapy spol. s r.o. 

11. Firmu PROSSAN CZ s.r.o. jako dodavatele dopravního automobilu pro SDH Rovečné 

12. Příslib finančního daru pro stavbu domova Pomněnka v Novém Městě na Moravě ve výši 

20 000,- Kč, za podmínky zahájení stavby. 

Bere na vědomí:    

1. Nesouhlasné stanovisko povodí Moravy ke změně PRVK 

2. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

3. Cenu projektu a odhadní cenu celého díla optické sítě v Rovečném 

1. Anonymní dopis 















Oznámení 

➢ Prosím spoluobčany aby do 1.6.2021 nevozili nic ke koupališti. Hromada musí dohořet a následně ji 

uklidíme. Děkuji za pochopení. 

➢ Připomínám, že 14. května od 15:00 do 18:00 a 15. května od 9:00 do 12:00 proběhne sběr 

nebezpečného odpadu. Sběr proběhne jako každý rok za budovou OÚ. Zároveň se bude vybírat i 

textil pro Diakonii Broumov. 

➢ Na pokladně obecního úřadu se hradí vodné za první pololetí roku 2021. Vodné bude vybíráno podle 

naměřeného stavu v roce 2020. Kdo bude ochoten opsat (nejlépe nafotit) současný stav, může ho 

nahlásit při platbě na OÚ. Případné rozdíly budou srovnány při fyzickém zapisování na podzim. 

➢ V letošním roce neproběhne úklid obce zametací technikou, poprosil bych všechny, aby si před 

vlastní nemovitostí zametli silnici. Obec v příštím týdnu nametené hromádky posbírá a odveze.  






Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce června oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

82 roků Kadlecová Eva 82 roků Sysová Božena 

75 roků Hájková Naděžda 75 roků Jančík Karel 

70 roků Hudec Ladislav  70 roků Řehůřková Miluše 

50 roků Bartoňová Irena  

 

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

 


 

NOVÉ KNIHY - KVĚTEN 

 

J. Fieldingová: Na špatném místě 

A. Jacobsová: Venkovské sídlo (3. díl) 

K Tůmová: Pokoj bez dveří 

V. Gašparíková,O. Syrovátka: Zahrada kouzel 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


