ROČNÍK 2011

Formanka
Původní majitelce byla
vrácena část úhrady za
prodej Formanky po
odečtení
soudních
poplatků a přiměřeného
nájemného. Podmínkou
vrácení vypočtené částky
bylo vyklizení Formanky
a výmaz zástavního práva
z roku 1994 ve výši
1.800.000 Kč.
Zastupitelstvo
v listopadu
2010
pronajalo hostinec
za
5.000 Kč měsíčně do
31.12.2011. V současné
době
je
nájem
vypovězen a Formanka
má být předána zpět obci
do 30.4.2011. Potom má
být rozhodnuto, zda se
znovu zveřejní záměr
pronájmu nebo se zvolí
jiný záměr.

Koupaliště
V loňském roce byly po
obci roznášeny spekulace
o výstavbě koupaliště.
Obec má zpracovanou
studii.
Projektová
dokumentace zatím není.
Spekulovalo
se
o
nemalých
provozních
nákladech, které mají
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zatížit obecní rozpočet.
Pokud se obec někdy
v budoucnu
pustí
do
výstavby, bude zvolena
technologie, která obecní
rozpočet
zatíží
minimálně.
Zastupitelstvo
stále
hospodaří tak, aby obec
nebyla zadlužena a aby
měla dostatek finančních
prostředků.

ÚZEMNÍ PLÁN
Územní plán stále není
připraven ke schválení.
Termín dokončení byl
kvůli dotaci prodloužen
do 30.6.2012. Věříme, že
bude dokončen v letošním
roce.

Budova bývalého úřadu
Budova bývalého úřadu
je na prodej za 2 mil.Kč.
Podmínkou prodeje je
předkupní právo obce na
10 let a v průběhu
předkupního práva opravit
fasádu domu.

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

PÁLENÍ ČARODEJNIC
Dne 30.4.2011 proběhne
pálení čarodějnic od 17.00
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hod. v autokempu a na
Hradci u rybníka na návsi.

ODPADY
Společnost Marius
Pedersen vyhodnotila
výsledky třídění odpadů
v obcích. Obec Rokle
získala 3.místo v kategorii
obcí do 500 obyvatel.
Děkujeme všem, kteří se
zasloužili o získání tohoto
ocenění.

Pronájem zámečku
Obec pronajímá jídelnu
s kuchyní v zámečku za
1.000 Kč na víkend pro
různé oslavy a jiné akce.

OČKOVÁNÍ PSŮ
Proběhne dne 30.4.2011
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
13.května do 15.května na
Hradci a v Nové Vísce a od
20.května do
22.května v Krásném
Dvorečku, v Rokli a
v Želině na obvyklých
místech.

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.
Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad:
50,- Kč/ks
Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad:
30,- Kč/ks

.
Dne 10.8.2011 na svátek Vavřince bude od 16.00 hod.otevřen kostel sv.Vavřince
v Želině. Uvnitř kostela bude vystaven světelný šperk. Proběhne mše.

Den sv.Vavřince v roce 2010
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