Zastupitelstvo obce Rovečné
______________________________________________________________________
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 možnost

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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.
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).
Plán inventarizace za rok 2021 a inventarizační komisi ve složení Dvořáková, Dostál, Skalník
Vyřazení dobrého majetku dle návrhu
Smlouvu o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Kraje Vysočina
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva – 10RD
Přílohu č.13 smlouvy o dílo č. 33/2010 na zajištění nakládání s komunálním odpadem na rok
2022
Kácení dřevin rostoucích mimo les pro Miroslava Prudkého, Malé Tresné
Nákup elektrické energie na komoditní burze Kladno v rámci Mikroregionu Bystřicko
Pořízení knihy Rovečné a Malé Tresné včera a dnes a propagační materiály obce za celkovou
maximální cenu 250 000,-Kč

Neschvalujeme
1. Finanční dar pro Centrum zdravotně postižené 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

Ing. Miroslav Prudký
starosta

