ROČNÍK 2010

Formanka
V loňském roce obec
získala zpět do vlastnictví
hostinec Formanku.
Formanka je zatížena
ručitelským
závazkem
z roku 1994. Než se tento
závazek dořeší, uvažují
zastupitelé o dočasný
pronájem.
Zastupitelstvo zvažuje
možnost
využití
Formanky i nadále jako
hostince a zámečku jako
penzionu pro turisty.
Pokud se podaří zřídit i
koupaliště,
rozšíří se
zdejší nabídka služeb pro
rekreanty.

ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán by měl být
platný na konci letošního
roku.
Požadavky
na
změny
už
nejsou
přijímány.

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2010 proběhne
pálení čarodějnic od 17.00
hod. v autokempu na
Hradci spojené
s diskotékou od 20.00
hod.
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VÝKLENKOVÁ KAPLE
Od 27.7. do 15.10.2009
proběhly restaurátorské
práce na obnově
výklenkové kaple v Rokli
u silnice. Náklady byly
ve výši 516.978 Kč
a Ústecký kraj poskytnul
dotaci ve výši 516.000
Kč.
4.11.2009 v 16.30 hod.
výklenkovou
kapli
vysvětil kadaňský děkan
Josef Čermák.

ODPADY
Neustále se zvyšující
ceny za svoz odpadu
donutily zastupitele
k přehodnocení
nastaveného systému
poplatků. Byla připravena
nová vyhláška k řešení
odstraňování odpadů
v obci. Poplatek na
občana byl změněn na
poplatek za sběrnou
nádobu. Tímto sice
dochází k navýšení, ale
občané se nemusí děsit.
Jsou připraveny různé
varianty, jak svoz řešit
individuálně. Stačí si včas
na obecním úřadě zajistit
vhodnou možnost. Každý,
kdo se aktivně zapojil do
třídění už mohl zjistit, že
popelnici skoro
nepotřebuje. Tito lidé
obdrží za řádně naplněné
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3 pytle vytříděného odpadu
zdarma pytel na směsný
odpad o 60 l a za 6 pytlů
vytříděného odpadu 110 l
pytel na směsný odpad.
Tímto vznikla možnost
docílit tříděním nulových
nákladů domácností za
odpady. Většinu
komunálního odpadu tvoří
plasty a papír, když je
oddělíme, zjistíme, že
popelnice je skoro prázdná,
tudíž zbytečně platíme její
objem.
Na obecním úřadě může
každý
odevzdat
i
elektroodpad.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 8.5.2010
Želina
15.00 – 15.15
Kr.Dvoreček 15.25 – 15.40
Rokle
15.50 – 16.05
Hradec
16.10 – 16.30
N.Víska
16.35 – 16.50
Rozvodna
16.55 – 17.05
Cena: 100 Kč
Kombinovaná vakcína: 200 Kč (psinka,
parvoviróza, inf.zánět jater, vzteklina)

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
Budou letos přistaveny od
14.května do 16.května na
Hradci a v Nové Vísce a od
21.května do
23.května v Krásném
Dvorečku, v Rokli a
v Želině na obvyklých
místech.

www.obecrokle.cz

NÁVRH POPLATKU
odvozu 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.
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 10.8.2010 na svátek Vavřince bude od 16.00 do 16.30 hod.otevřen kostel sv.Vavřince
v Želině. Každý, kdo má zájem si může prohlédnout vnitřní prostory kostela.
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