ROČNÍK 2012
prostřednictvím obcí s
rozšířenou působností
ve výši 170.000 Kč.
Oprava celkem přišla na
214.526 Kč.

Formanka
Na
Formanku
je
v současné
době
zpracovávána projektová
dokumentace na obnovu.

ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán stále není
připraven ke schválení.
Na termín dokončení byla
kvůli dotaci podána opět
žádost o prodloužení do
31.12.2012.

Kemp
Obec se stala majitelem
autokempu na Hradci.
Kemp má v pronájmu
dosavadní
nájemce
společnost ATC Hradec.

Příspěvek na ČOV
Kdo si na území obce
pořídil domovní čistírnu
odpadních vod, může
předložit zastupitelstvu
žádost o příspěvek ve výši
20.000 Kč.

Zámeček
Zámeček byl vybaven
holandským nábytkem. U
zámečku vznikla
oddychová zóna,
financovaná z nadačního
příspěvku Nadace ČEZ,
kde byly vysazeny
borovičky, které jsou
opatřeny postřikem proti
okusu zvěři. Stromky
zároveň nejsou vhodné
jako vánoční, jellikož
postřik v teple silně
zapáchá.

Veřejné osvětlení
V letošním roce by obec
měla vyměnit všechny
lampy veřejného osvětlení
za LED o spotřebě 20W.
Původní svítidla byla 70W.
Na akci bylo požádáno o
dotaci z ministerstva
průmyslu a obchodu.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 29.4.2012
Želina
15.30 – 15.50
Kr.Dvoreček 16.00 – 16.15
Rokle
16.20 – 16.30
Hradec
16.35 – 16.55
N.Víska
17.00 – 16.15
Rozvodna
17.20 – 17.30
Cena: 100 Kč
Kombinovaná vakcína: 200
Kč (psinka, parvoviróza,
inf.zánět jater, vzteklina)

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Budou letos přistaveny od
18.května do 20.května na
Hradci a v Nové Vísce a od
25.května do
27.května v Krásném
Dvorečku, v Rokli a
v Želině na obvyklých
místech.

Oprava zdi hřbitova
Část hřbitovní zdi
v Želině se v loňském
roce zhroutila. Na její
opravu byla poskytnuta
dotace z programu
Podpory obnovy
kulturních památek

Tel./fax 474 345 536

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2012 proběhne
pálení čarodějnic od 17.00
hod. v autokempu.

e-mail: obec.rokle@volny.cz

www.obecrokle.cz

POPLATEK
za odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu
pro území obce Rokle
platný od 1.1.2011

velikost
nádoby
60 l
60 l
80 l
80 l
110 l, 120 l
110 l, 120 l
240 l
240 l
340 l
340 l
660 l
660 l
770 l
770 l
1100 l
1100 l

četnost
odvozů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů
1 x týdně
1 x 14 dnů

cena za
odvoz/rok
800 Kč
600 Kč
900 Kč
650 Kč
1 100 Kč
800 Kč
1 900 Kč
1 250 Kč
2 800 Kč
1 900 Kč
5 300 Kč
3 500 Kč
5 900 Kč
3 700 Kč
14 800 Kč
9 400 Kč

Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje údržbu a servis.
Odpad může být odkládán místo nádob i do pytlů, pokud nádoby nejsou plně využité.
Za 3 naplněné pytle tříděného odpadu lze dostat 1 pytel 60 l na směsný odpad zdarma.
Za 6 naplněných pytlů tříděného odpadu lze dostat 1 pytel 110 l na směsný odpad zdarma.
Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad:
Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad:

50,- Kč/ks
30,- Kč/ks

.
Dne 10.8.2012 na svátek Vavřince bude od 16.00 hod.otevřen kostel sv.Vavřince
v Želině. Zahájeno bude mší, potom proběhne ochutnávka svatovavřineckého vína.
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