obecní noviny
Číslo 12

Ročník 23

Rovečné 12 / 2021

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 1.12.2021
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Rozpočet ZŠ a MŠ Rovečné na rok 2022 ve výši 1 500 000,-Kč s tím, že všechny položky
rozpočtu jsou schválené jako závazné mimo výdaje na energie
2. Rozpočet obce Rovečné na rok 2022 ve výši 21 100 000,- Kč s tím že závazným ukazatelem je
paragraf
3. Doplnění obsahu Změny č.2 Územního plánu Rovečné spočívající v prověření možnosti
vymezení nové zastavitelné plochy pro zemědělskou výrobu (VZ) na pozemcích parc.č. 183/1,
183/3, 183/4, 183/5, 183/6, 183/10, 183/11, 183/12, 183/13, 183/14, 183/15, 186/2, 186/10 a
186/11 v KÚ Rovečné, které jsou nyní v Územním plánu Rovečné vymezeny jako trvalé travní
porosty (NZ2). Ve specifických podmínkách využití této případné plochy bude uvedeno, že na ní
nelze umísťovat stavby pro živočišnou výrobu.
4. 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 navrhovateli (Junák - český skaut, středisko A je to! Brno, z.
s. a pan Miroslav Jančík).
5. Plán inventarizace za rok 2021 a inventarizační komisi ve složení Dvořáková, Dostál, Skalník
6. Vyřazení dobrého majetku dle návrhu (Chlortestr, skluzavka, sestava na dětské hřiště)
7. Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
8. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva – 10RD
9. Přílohu č.13 smlouvy o dílo č. 33/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem na rok
2022
10. Kácení dřevin rostoucích mimo les pro Miroslava Prudkého, Malé Tresné
11. Nákup elektrické energie na komoditní burze Kladno v rámci Mikroregionu Bystřicko
12. Pořízení knihy Rovečné a Malé Tresné včera a dnes a propagační materiály obce za celkovou
maximální cenu 250 000,-Kč
Neschvaluje
1. Finanční dar pro Centrum zdravotně postižených kraje Vysočina
Bere na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rovečné za rok 2021
2. Rozpočtové opatření č.10/2021
3. Výzvu k uznání vlastnického práva k nemovité věci



Oznámení
➢ Prosím o nahlášení počtu drobných podnikatelů na email starosta@rovecne.cz nebo na tel. čísle 724 185
923. Setkání drobných podnikatelů proběhne 18.12. v 17:00 v místním pohostinství.

➢ Připomínám platbu vodného za druhé pololetí roku 2021. Vodné je třeba uhradit do konce roku 2021

➢ Obec Rovečné začala používat nový informační kanál „Mobilní rozhlas“. Aplikaci do mobilního
telefonu si musí každý stáhnou sám z Google play nebo Appstore. Prosím všechny přihlášené
uživatele do aplikace o kontrolu svých údajů (email a tel. číslo). https://rovecne.mobilnirozhlas.cz
➢ Jak bude otevřeno na OÚ přes vánoční svátky:
22,23,28,29,30,31 – zavřeno
27.12. pouze do 12:00
➢ Ordinační hodiny MUDr. Prudká:
Čtvrtek
23.12. neordinujeme
Pondělí
27.12. 7.00 - 10.00
Úterý
28.12. 7.00 - 10.00
Středa
29.12... neordinujeme
Čtvrtek
30.12…neordinujeme
Pátek
31.12... neordinujeme
Zastupuje MUDr. Bartošík ve Štěpánově

Tel. 566 560 531

➢ Jménem zastupitelů obce i jménem svým přeji všem spoluobčanům v nastávajících svátcích
vánočních a do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, pohody a úspěchů jak v osobním, tak
v pracovním životě.



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce prosince oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
96 roků Klimešová Anna

92 roků Halvová Božena

91 roků Čermák Miloslav

84 roků Jančík Jaroslav

82 roků Buršíková Olga
V tomto měsíci oslaví
diamantovou svatbu(60) manželé Buršíkovi Miloš a Olga
diamantovou svatbu(60) manželé Dvořákovi Josef a Marie
diamantovou svatbu(60) manželé Jančíkovi Jaroslav a Iva
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do dalších let!

NOVÉ KNIHY - Prosinec
L.J. Koenig: Chytrá výchova
B.Cornwell: Válečníci bouře
V. Vondruška: Křišťálový klíč (4.dil)
J. Nesbo: Království



