
Zastupitelstvo obce Rovečné 
______________________________________________________________________ 

USNESENÍ 

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. Schvalujeme 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. Schvalujeme 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. Schvalujeme pravomoc starostovi obce upravovat rozpočet obce Rovečné na straně příjmů a 

výdajů – bez výhrad 
4. Schvalujeme příspěvek rodičům na mimoškolní aktivity dětí pro školní rok 2022/2023 ve výši  

2 000,- Kč 
5. Schvalujeme 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. Schvalujeme finanční dar pro DOMOV Bystré o.p.s. na rok 2022 ve výši 6 000,-Kč 
7. Schvalujeme koupi pozemku p.č. 173/2 v k.ú. Rovečné dle geometrického plánu 743 – 

117/2022 za cenu 150,- Kč/m2 
8. Schvalujeme 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. Schvalujeme členský příspěvek na rok 2023 a příspěvek na GDPR pro Mikroregion Bystřicko 

v celkové výši 56 680,- Kč 
10. Schvalujeme 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. Bereme na vědomí složení slibu všech zastupitelů dle §69 odst.2 a odst.3. zákona o obcích  
2. Bereme na vědomí 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. Bereme na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2022 
4. Bereme na vědomí informace k rozpočtu na stavební práce na školní jídelnu 



5. Bereme na vědomí zprávu nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ZŠ a 
MŠ Rovečné 

6. Bereme na vědomí smlouvu se společností MUNIPOLIS – informační aplikace pro obec 
7. Diskuze k zrušení volebního obvodu v Malém Tresném (volební místnost pouze v Rovečném) 

 
Pověřujeme: 

1. Pověřujeme starostu prořezáním lip v Malém Tresném 
 

Ing. Miroslav Prudký 

starosta 


