
obecní  noviny 
 

Číslo 10   Ročník 24  Rovečné 10 / 2022 

 

Ze zasedání Zastupitelstva obce Rovečné konaného dne 19.10.2022 

 

Zastupitelstvo obce Rovečné po projednání:    

 

Volíme : 

1. Volíme v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona o obcích uvolněného starostu obce Rovečné   

Ing. Miroslava Prudkého 

2. Volíme v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona o obcích neuvolněnou místostarostku obce 

Rovečné Ing. Evu Janouškovou 

 

Zřizujeme: 

1. Zřizujeme v souladu s § 84 odst.2, písm. l) zákona o obcích kontrolní výbor ve složení  

Ing. Martin Schauer – předseda, Daniel Witt – člen, Markéta Dvořáková – člen 

2. Zřizujeme v souladu s § 84 odst.2, písm. l) zákona o obcích finanční výbor ve složení  

Ing. Radek Skalník – předseda, Ing. Jaroslav Kadlec – člen, Zdeňka Mistrová - člen 

 

Schvaluje: 

1. V souladu s § 84 odst.2, písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva ve výši 1 600,- Kč, platnou od 1.11.2022 

2. V souladu s § 84 odst.2, písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněné místostarostky 

ve výši 5 000,- Kč, platnou od 1.11.2022 

3. Pravomoc starostovi obce upravovat rozpočet obce Rovečné na straně příjmů a výdajů – bez 

omezení 

4. Příspěvek rodičům na mimoškolní aktivity dětí pro školní rok 2022/2023 ve výši  

2 000,- Kč 

5. Kácení dřevin rostoucích mimo les na p.č. 42/5 v k.ú. Rovečné s tím že bude vysazena nová lípa 

na obecním pozemku p.č. 575/1 v k.ú. Rovečné 

6. Finanční dar pro DOMOV Bystré o.p.s. na rok 2022 ve výši 6 000,-Kč 

7. Koupi pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Rovečné dle geometrického plánu 743 – 117/2022 za cenu 

150,- Kč/m2 

8. Koupi pozemku p.č. 181/3 a p.č. 181/6 v k.ú. Rovečné dle geometrického plánu 743 – 117/2022 

za cenu 150,- Kč/m2 

9. Členský příspěvek na rok 2023 a příspěvek na GDPR pro Mikroregion Bystřicko v celkové výši 

56 680,- Kč 

10. Nákup materiálu na montovaný komín k bytu na poště za částku 48 000,- Kč s DPH s tím, že 

nájemné bude navýšeno o 1 000,- Kč/měsíc 

 

Bere na vědomí:    

1. Složení slibu všech zastupitelů dle §69 odst.2 a odst.3. zákona o obcích  

2. Předání DA pro SDH Malé Tresné. Na DA obec Rovečné dostala dotaci 450 000,- Kč od 

Ministerstva vnitra, 300 000,- Kč od Kraje Vysočina a zbylých 629 158,- Kč doplatila Obec 

Rovečné 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2022 

 

 

 



 

 

4. Informace k rozpočtu na stavební práce na školní jídelnu 

5. Zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ZŠ a MŠ Rovečné 

6. Smlouvu se společností MUNIPOLIS – informační aplikace pro obec 

7. Diskuze k zrušení volebního obvodu v Malém Tresném (volební místnost pouze v Rovečném) 

 

Pověřujeme: 

1. Starostu prořezáním lip v Malém Tresném 

 


Oznámení 

➢ Dne 27. října v 18:00 se společně setkáme u busty T.G.Masaryka u příležitosti výročí založení 

samostatného Československa a dále bude následovat již tradiční „Lampionový průvod“. Zveme 

všechny děti i dospělé 

➢ Vodné za druhé pololetí roku 2022 bude možné uhradit na obecním úřadě od pondělí 7.listopadu 

2022 



Sbor pro občanské záležitosti 

 

V průběhu měsíce října oslavili významné životní jubileum tito naši spoluobčané: 

 

81 roků Ambrosová Danuše 80 roků Hudcová Anna 

60 roků Prudká Alena 70 roků Jančíková Miloslava 

60 roků Sýsová Věra 75 roků Mistr Zdeněk 

90 roků Dostál Adolf 87 roků Staněk Stanislav 

81 roků Samová Erna 60 roků Smetana Vlastimil 

 

V tomto měsíci oslavili  

zlatou svatbu (50) manželé František a Jindřiška Bartoňovi 

diamantovou svatbu (60) manželé Tomislav a Zdeňka Čermákovi 

  

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

 


 

NOVÉ KNIHY - ŘÍJEN 

A. Mayne: Černý korál 

R. Cook: Epidemie 

P. Horáková: Tajemství Hrobaříků 

K. Tučková: Bílá voda 

 

Od 18.10. bude knihovna otevřena i v úterý od 9 do 10 hodin. 

Tvořivé úterky pro všechny generace se budou konat  od 25.10. do 20.12. v čase 16:30 – 17:30 hodin. 







