
obecní  noviny 
 

Číslo 3   Ročník 24  Rovečné 3 / 2022 

 

USNESENÍ 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 2.3.2022 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

Schvaluje: 

1. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les pro MUDr. Miroslav Prudký 

2. Vícepráce při pokládce nové dlažby v místním pohostinství ve výši 26 887,- bez DPH   

3. Finanční dar pro KČT Jiřího Gutha ve výši 1000,- Kč 

4. Podání žádosti o dotace ze 7. výzvy MAS, Program rozvoje venkova, fiche 24 – Investice do 

veřejných prostranství – Modernizace školní kuchyně v částce 1 500 000,- Kč 

5. Vyřazení drobného majetku dle návrhu inventarizační komise 

6. Smlouvu o úhradě kompenzace na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou 

v rámci IDS JMK pro rok 2022 ve výši 47 253,- Kč 

7. Uzavření smlouvy o věcném břemeni NM-014330066901/002-YPM 

8. Smlouvu o dílo s Kamilem Vondrou na lesní práce 

9. Smlouvu o dílo s Antonínem Kwiatkowskim na lesní práce 

10. Finanční dar pro ČCE Rovečné na přífarský tábor ve výši 7 000,- Kč. 

11. Souhlas s uzavírkou a objízdnou trasou „II/388 Vír, most ev.č. 388-023“ od 1.4.2022 do 

31.7.2022 

12. Finanční dar pro Ukrajinu ve výši 100 000,- Kč který poskytneme prostřednictvím Člověka 

v tísni 

13. Zakoupení drápkových vidlí a lopaty na čelní nakladač TracLift v celkové ceně do 70 000,- Kč 

bez DPH 

14. Smlouvu o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře s Bc. Kristýnou Morkesovou 

15. Finanční dar ve výši 5 000,- Kč pro SOKOL Rovečné – oddíl stolního tenisu 

16. Navýšení úvazku na 0,5 panu Jančíkovi – hajný 

17. Pořízení nového diesel sekacího traktoru z POV Vysočina 2022 

18. Výměnu EUR na CZK při dosažení ceny ČNB 27Kč/EUR 

Bere na vědomí:    

1. Inventarizační zprávu za rok 2021 

2. Rozpočtové opatření číslo 2/2022 

3. Plánované práce v obecních lesích 

4. Zvolené vybavení zasedací místnosti 

5. Poděkování od českého svazu včelařů za finanční dar 















Oznámení 

➢ Čtení dětem v knihovně letos proběhne 29.3. v 17:00 z knihy Zdeňka Svěráka – Radovanovy 

radovánky. Všichni jste srdečně zváni 

➢ Skupinka rovečínských nadšenců vás co nesrdečněji zve na dobrovolnou akci „Ukliďme naši obec“. 

Sraz v sobotu 2.4. v 9:00 u obecního úřadu. Pracovní rukavice a dobrou náladu s sebou. 

➢ Obec Rovečné zve všechny příznivce dobré nálady 9.4. v sobotu od 17:00 do kulturního domu kde 

nám zahraje své představení ochotnický spolek Vířina 





Sbor pro občanské záležitosti 

 

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

 

87 roků Sedlák Josef 80 roků Konečná Marta 

70 roků Macek Miroslav 70 roků Dostálová Miroslava 

      

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

 




NOVÉ KNIHY - BŘEZEN 

M. H. Clark: Přede mnou se neschováš 

R. Bryndza: Dívka v ledu 

D. Kirschová: Věř na lásku 

L. Williams: Píšeme životopis pro přijímací a výběrová řízení 

 

















































