obecní noviny
Číslo 6

Ročník 23

Rovečné 6 / 2021

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.6.2021
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Prodej pozemku č. 5 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 manželům
Brunclíkovým, Lysice za cenu 400Kč,- za 1m2
2. Prodej pozemku č. 6 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 panu Martinu
Čechmánkovi, Nad školou 420, Želechovice nad Dřevnicí, 76311 za cenu 400Kč,- za 1m2
3. Prodej pozemku č. 7 dle územní studie Rovečné ze dne 7/2018, zak. čís. 1/4/18 panu Jaroslavu
Sýsovi ml., Rovečné 184, 592 65 za cenu 400Kč,- za 1m2
4. Vybudování centrální splaškové kanalizace pro obec Rovečné a Malé Tresné, s tím že ČOV
bude v Rovečném a v Malém Tresném bude čerpací stanice, která dopraví odpadní vodu do
ČOV Rovečné. Investiční akce bude rozdělena do dvou etap.
5. Změnu PRVK kraj Vysočina, dle studie o odkanalizování Varianta č.3 s tím, že místo ČOV
v Malém Tresném bude vybudována čerpací stanice, která dopraví odpadní vody do ČOV
Rovečné.
6. Podmínky pro zadávací dokumentaci na projektovou dokumentaci odkanalizování obce Rovečné
dle změněného PRVK v roce 2021
7. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. NM-001030063355/002-EMON
8. Opravu ohřevu TUV pro kuchyň v ZŠ Rovečné za cenu 36 760,- Kč s DPH
9. Koupi lesních pozemků p.č. 767/1 o výměře 12 419 m2 a p.č. 814 o výměře 2 327 m2 v k.ú.
Rovečné za cenu 250 000,- Kč
10. Finanční dar pro Portimo o.p.s. ve výši 2 000,- Kč
11. Účetní závěrku a výsledek hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné za rok 2020. Výsledek hospodaření
bude přeúčtován do rezervního fondu.
12. Smlouvu o provedení těžby a prodeji vytěženého dříví s firmou Exclusive Class s.r.o.
Bere na vědomí:
1. Při přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky
2. Rozpočtové opatření č. 4/2021












Oznámení
➢ V ordinaci MUDr. Prudké bude od 28. června do 2. července dovolená. Zastupovat bude MUDr.
Bartošík ve Štěpánově.
➢ Obec Rovečné nabízí k odběru betonové dílce z obvodové zdi katolického hřbitova. Pro více
informací kontaktujte starostu.
➢ Připomínám !!!, že 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.
➢ Čtení dětem v místní knihovně proběhne 11.června od 17:00
➢ Čtení dětem v MŠ proběhne 15. června v 15:00



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce června oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
89 roků Šešulková Zdenka

88 roků Kadlecová Blažena

60 roků Bezectná Ladislava

60 roků Doskočil Břetislav

60 roků Žila Stanislav

50 roků Polách Radovan

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

NOVÉ KNIHY - ČERVEN
J. Patterson: A pavouk přichází
T. Keleová-Vasilková: Slib
J. Jindra: Případ šíleného tambora
L. Kepler: Zrcadlový muž


