obecní noviny
Číslo 5

Ročník 24

Rovečné 5 / 2022

USNESENÍ
Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 4.5.2022
Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:
Schvaluje:
1. Finanční dar na rok 2022 ve výši 5 000,- Kč pro Domácí hospic Vysočina o.p.s.
2. Dohodu o narovnání ve výši 20 500,- Kč s panem Františkem Gloserem
3. Vypsání výběrového řízení v hodnotě 650 000,- bez DPH na opravu silnice na Věstínek

v celkové délce 850m
4. Pořízení zahradního traktoru MP 122D firmy SECO
Bere na vědomí:
1. Rozpočtové opatření číslo 3/2022
2. Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor územního plánování a stavebního řádu
rozhodnutím sp. zn. SBYS/12089/2021OÚP/Bi, č.j. BYS 290/22 ze dne 7.1.2022 zamítl podle §
149 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád žádost společnosti MIDEPA STAV s.r.o.,
Bezručova č.p. 21, 666 01 Tišnov 1 o dodatečné povolení rodinného domu na pozemku st. p.
122/2, parc. č. 208/4, 1502/90 v katastrálním území Rovečné. Proti tomuto rozhodnutí podal
odvolání účastník řízení MIDEPA STAV s.r.o. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního
plánování a stavebního řádu, jako odvolací orgán příslušný podle § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“) a § 67 odst. 1 písm. a) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích rozhodl podle § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu takto: rozhodnutí
Městského úřadu v Bystřici nad Pernštejnem, odboru územního plánování a stavebního řádu (dále
„stavební úřad“) sp. zn. SBYS/12089/2021OÚP/Bi, č.j. BYS 290/22 ze dne 7.1.2022 se ruší a věc
se vrací stavebnímu úřadu k novému projednání. Jako účastník řízení dle ustanovení § 27 odst.1
správního řádu je v tomto řízení označen: MIDEPA STAV s.r.o., Bezručova č.p. 21, 666 01 Tišnov


Oznámení
➢ Evangelický sbor v Rovečném bude 11.7. – 15.7.2022 opět pořádat „Přífarský tábor“. Cena za dítě je
jako v loňském roce 900,- Kč
➢ Na pokladně obecního úřadu se od 16.5. bude hradit vodné za první pololetí roku 2022
➢ SDH Rovečné pořádá v sobotu 14.5.2022 od 14:00 hod. na hřišti za školou „Okrskovou soutěž
v klasice „. Všichni jste srdečně zváni



Sbor pro občanské záležitosti
V průběhu měsíce května oslaví významné životní jubileum tito naši spoluobčané:
83 roků Kadlecová Eva

83 roků Sysová Božena

80 roků Dobiášová Božena

80 roků Bartoň František

75 roků Procházková Jarmila

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

NOVÉ KNIHY – KVĚTEN
R. Bryndza: Kanibal z Nine elms
D. Landsman: Deníček moderního fotra
A. CHristie: Onamuje se vražda
V. Nezval: Valérie a týden divů



























