
obecní  noviny 
 

Číslo 2   Ročník 24  Rovečné 2 / 2022 

 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.2.2022 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

 

Schvaluje: 

1. Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

2. Finanční dar na soft tenisový turnaj pro TJ Sokol Rovečné ve výši 2 000,- Kč   

3. Jednotou cenu 1000,- Kč s DPH za jednu známku na jednu popelnici pro podnikající osoby v obci 

Rovečné 

 

Bere na vědomí:    

1. Obec Rovečné formálně předala nový dopravní automobil SDH Rovečné. Dopravní automobil byl 

pořízen za podpory Ministerstva vnitra částkou 450 000,- Kč a Kraje Vysočina částkou 300 000,- Kč. 

Celková hodnota zakázky činila 1 679 868,- Kč 

2. Kontrolou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Rovečné nebyly zjištěny závažné vady a nedostatky 

3. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu ve věci 

řízení o dodatečném povolení stavby s označením: "Rodinný dům" prováděné na pozemku st. p. 

122/2, parc. č. 208/4, 1502/90 v katastrálním území Rovečné rozhodl podle § 149 odst. 3 

správního řádu, na základě závazného stanoviska Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem, 

odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 6.1.2022  č.j. BYS/40/2022/OÚP/St o 

zamítnutí žádosti ze dne 21.5.2021 o dodatečné povolení stavby, kterou podala společnost 

MIDEPA STAV s.r.o., IČO 04167376, Bezručova č.p. 21, 666 01  Tišnov 1 (dále jen 

„stavebník). Dne 1.2.2022 se stavebník proti tomuto rozhodnutí odvolal. Celý spis dnešního dne 

předáváme odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního 

plánování a stavebního řádu 

4. Návrh na pořízení změny územního plánu 

5. V těchto měsících je zapotřebí přistoupit ke zvýšení dávkování chlóru v obecním vodovodu. 

Nicméně se snažíme o co nejmenší použitou dávku. Z rozborů testů je zřejmé, že i při zvýšení se 

pohybujeme v hodnotách 0,07 až 0,09 mg/l přičemž povolený zdravotně nezávadný limit je až 

0,3 mg/l 



Oznámení 

➢ Na internetových stránkách: https://www.zsrovecne.cz/skolni-jidelna/hodnoceni-obedu/ je možné 

podávat návrhy a připomínky k obědům ve školní jídelně. 

➢ TŘÍKRÁLOVÉ PODĚKOVÁNÍ 2022 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou děkuje všem dárcům, kteří přispěli na Tříkrálovou sbírku. 

Vybrané peníze budou využity především pro potřeby Oblastní charity Žďár nad Sázavou. 

V Rovečném a Malém Tresném bylo vybráno 23 073,- Kč, to je o 4 179,- Kč více než v roce 2020. 

Ráda bych touto cestou poděkovala také všem koledníkům a jejich doprovodu, za ochotu a pomoc při 

uspořádání Tříkrálové sbírky. Marcela Petrová 

 

 

https://www.zsrovecne.cz/skolni-jidelna/hodnoceni-obedu/


 

➢ Odpady, co kam patří: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

89 roků Pelikánová Vlasta 87 roků Kadlec Josef 

85 roků Řehůřek Pavel 81 roků Bartoňová Marie 

80 roků Pospíšil Josef  75 roků Jančík Vlastislav 

70 roků Jančíková Zdeňka  

 

V tomto měsíci oslaví  

smaragdovou svatbu (55) manželé Jaromír a Naděžda Hájkovi 

zlatou svatbu (50) manželé Ladislav a Miloslava Jančíkovi 

stříbrnou svatbu (25) manželé Jaromír a Ladislava Bezectní 

      

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

 


NOVÉ KNIHY - ÚNOR 

A. Jacobsova: Nebe nad Kilimandžárem 

G.R.R. Martin: Tanec s draky 

M. Booth: Zloděj duší 

K. H. Borovský: Jiskry z křemene 





