
obecní  noviny 
 

Číslo 10   Ročník 23  Rovečné 10 / 2021 

 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 6.10.2021 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Kácení stromů rostoucích mimo les na p.č. 595/7 

2. Kácení stromů rostoucích mimo les na p.č. 577/4 

3. Firmu Znakom s.r.o. jako dodavatele aktualizace dopravního značení v obci Rovečné 

4. Dodatek č.1 ke smlouvě na „Opravu hřbitovních zdí, vstupních bran a márnice u katolického 

kostela v Rovečném“ v celkové výši 497 000,- Kč s DPH  

5. Dodatek nájemní smlouvy č.2021/1 se společností AGROTES s.r.o. 

6. Příspěvek na kroužky dětem ve školním roce 2021/2022 ve výši 1500,- Kč 

7. Podání podnětu na odstranění černé stavby z obecního pozemku na p.č. 1502/90 

8. Udělení mandátu starostovi obce na veškeré právní úkony ve věci narovnání záležitostí černé 

stavby na p.č. 1502/90 

9. Obecně závaznou vyhlášku obce Rovečné č. 1/2021 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

10. Vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku p.č. 576/9 o výměře 264 m2 v k.ú. Rovečné. 

11. Pořízení dětské sestavy Monkey´s Home Honzík 150B za cenu do 18 000,- Kč 

12. Firmu Michal Kříž jako dodavatele pokládky dlažby v hospodě 45 m2 za cenu do 25 000,- Kč 

13. Vyhlášení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na akci „ Kanalizace a 

čistírna odpadních vod Rovečné“ 

14. Vyřazení drobného majetku – Varná konvice Sencor SWK 1504RD 

Bere na vědomí:    

1. Žádost o veřejné osvětlení k č.p. 232 

2. Rozpočtové opatření č.8/2021 

3. Výsledek auditu v ZŠ a MŠ Rovečné 

Pověřujeme: 

1. K provedení kontroly příspěvkové organizace „Základní škola a Mateřská škola Rovečné“ paní 

Janouškovou, Prudkou a Dvořákovou. 



 

 

 







Oznámení 

➢ V pátek 15. října od 15:00 do 18:00 hod. a v sobotu 16. října od 9:00 do 

12:00 hod. proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu na 

tradičním místě za obecním úřadem. Nebudou vybírány pneumatiky a 

eternit. Zároveň proběhne charitativní sběr oblečení pro Diakonii Broumov. 





Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

89 roků Dostál Adolf 87 roků Dvořák Josef 

86 roků Staněk Stanislav 80 roků Samová Erna 

75 roků Horký Theodor  60 roků Doskočilová Vladimíra 

50 roků Hodovanec Jaroslav 50 roků Vrbová Jana 

 

 

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

 


 

NOVÉ KNIHY -  ŘÍJEN 

E. Peters: Tajemství boha slunce 

V. Řeháčková: Dvě puberťačky na krku 

L. Kepler: Písečný muž 

L. Zibura: Prázdniny v Evropě 

 

Od 12. 10. bude knihovna otevřena i v úterý od 9 do 10 hodin. 









































