ROČNÍK 2005

POPLATKY ZA ODPAD
Odvoz odpadu v roce
2004
dosáhl
výše
172.530,60 Kč, což je o
19.768,80 Kč více než za
rok 2003. V roce 2005
očekáváme další zvýšení
těchto
nákladů,
ke
DOTAČNÍ AKCE
V loňském roce obec
požádala kraj o dotace na:
-čištění rybníku v Nové
Vísce
-úpravu veř.prostr.okolo
rybníka
-oplocení dětského hřiště
-obnova silnice z Rokle
do Hradce
-oprava fasády budovy
obecního úřadu
- obnovu kostela
Obec uspěla jen u prvních
třech.

kterému
přispívají
i
odvozy velkoobjemového
odpadu z chatové oblasti
na Hradci. Někteří chataři
neužívají
možnosti
bezplatně
odložit
velkoobjemový odpad ve
OSTATNÍ
V roce 2004 se vyskytla
příležitost zakoupit od
Pozemkového
fondu
v Rokli.
zámeček
Zastupitelstvo schválilo
účast
ve
výběrovém
řízení, které obec vyhrála
za cenu 250.000 Kč.
Dále bylo pořízeno
vytápění
požární
zbrojnice
tepelným
čerpadlem a dvěma

sběrném dvoře v Kadani a
radši zatěžují obecní
rozpočet. Z tohoto důvodu
se obec patrně neubrání
zvýšení
poplatku
za
odvoz odpadu pro chataře.

kolektory
v hodnotě
336.550 Kč.
Na toto vytápění byla
uplatněna
zvýhodněná
sazba za odběr el.energie,
tj. 0,95 Kč/kWh 22 hodin
denně a 2 hodiny za 3,51
Kč/kWh.

.
ROK 2005
Letos obec zažádala o
dotaci na výměnu oken na
zámečku asi v ceně
500.000 Kč. A jelikož
jsme získali dotaci z Pfare
na rekonstrukci mostu a
opravu silnice
k Nechranické přehradě,
tj.z Hradce do Nové
Vísky, začne se letos
s realizací. Rozpočet na
celou akci je asi 4 mil.Kč.

Tel./fax 474 345 536
Mobil 602 885 248

AKCE PRO DĚTI
Tento rok bylo konání
„Dětského dne“stanoveno
na 4.června od 15.00 hod.
tradičně na dětském hřišti
na Hradci.
Na zorganizování akce
byli objednáni
představitelé mosteckého
divadla. Jejich služby
obec využila poprvé loni
při představení pohádky
“Kouzelná lucerna“ a pro
mikulášskou besídku.
e-mail: obec.rokle@volny.cz

KOSTEL
Želinský kostel se už
snad dočká pozornosti.
Krajský úřad dvakrát
neschválil dotaci na
obnovu kostela, takže obec
se obrátila s žádostí na
Státní fond kultury ČR,
který vyhověl. V současné
době probíhá restaurátorský
průzkum a pokud budou
získány další peníze, dočká
se tato významná památka
obnovy.
www.obecrokle.cz

kostel

zámeček v Rokli

vyčištěný rybník v Nové Vísce

Fotografie ze
sportovního odpoledne,
které si loni uspořádali
hradecké maminky pro
své ratolesti.
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