obecní noviny
Číslo 9

Ročník 23

Rovečné 9 / 2021

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.9.2021
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. název akce „16010-059130, VPIC
Rovečné ZR obytný soubor 10 RD“

2. Finanční dar ve výši 2 000,- Kč na „Přivítání nového školního roku“ konaného 4.9.2021 pro
Spolek Rovečínských nadšenců
3. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les – pan Petr
4. Finanční dar ve výši 2 000,- Kč na pořízení medailí a pohárů na cyklistické dětské závody
konané dne 18.9.2021
5. Firmu UNBAU s.r.o. jako dodavatele opravy zasedací místnosti ve výši 211 000,- Kč bez DPH.
Neschvalujeme:
1. Prezentaci obce ve speciálu MF Dnes – Malé Velké Obce, Kraj Vysočina
Bere na vědomí:
1. Uplatnění nároku na náhradu škody na nemovitostech v k.ú. Vír na pozemcích p.č.
530/5,530/7,530/11,530/13 a 1028
2. Rozpočtové opatření č. 7/2021


Oznámení
➢ První zasedání okrskových volebních komisí se uskuteční 10.9. v 17:00 na OÚ Rovečné. Školení
předsedů, místopředsedů a zapisovatelů v rámci okrskových volebních komisí pro volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 30. září 2021 od 9 hodin v KD Bystřice nad
Pernštejnem.
➢ Prosím všechny spoluobčany, aby si ořezali větve a křoviny zasahující do obecních a státních
komunikací. Děkuji za pochopení.
➢ SRN vás srdečně zve na „Přivítání nového školního roku“ které se bude konat v sobotu 4.9. od 14:00
na fotbalovém hřišti za školou. Těšit se můžete na odpoledne plné her a skákací hrad pro děti.
➢ Cyklistický spolek BIKE Rovečné pořádá 18. 9. 2021 další ročník dětských cyklistických závodů.
Podrobné informace budou včas vyvěšené na plakátech. Všichni malí závodníci, rodiče i fanoušci
jste srdečně zváni.








Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce září oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
90 roků Kadlecová Blažena

89 roků Peterová Věra

80 roků Kadlecová Vlasta

75 roků Kadlec Jaroslav

75 roků Knotek Zdeněk

60 roků Novotný Miroslav

50 roků Chytilová Olga

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

NOVÉ KNIHY – ZÁŘÍ
H. Whiton: Poslední láska císaře Karla
J. Grisham: Nevinný
K. Slaughter: Smrtící polibek
T. Kubátová: Co je v domě


























