ROKLÍK ZPRAVODAJ OBCE ROKLE ROČNÍK 2015
OBECNÍ ÚŘAD
Kontakty:
IČO 00262129
adresa: Rokle č.p. 3, PSČ 432 01 Kadaň
tel.: 775 522 226
e-mail: obec.rokle@volny.cz
www.obecrokle.cz
č.ú. 5929441/0100 KB a.s.
úřední hodiny: PO a ST 10:00 – 18:00
VOLBY
do zastupitelstev obcí proběhly v říjnu 2014 a opakované v březnu 2015. Bylo
zvoleno sedm kandidátů ze čtyř listin.
V říjnu 2016 nás čekají Volby do zastupitelstev krajů.
Více najdete na Volby.cz.
ÚZEMNÍ PLÁN
Dokončení (vzhledem k těžbám) opět přesunuto na další rok.
INFRASTRUKTURA
Dopravní: Doupovská dráha o víkendech v letních měsících (březen až říjen)
stále v provozu.
Obecní Senior linka po celý rok nadále pro seniory zdarma.
Technická: Dokončena stavba vodovodu na chatovou oblast Hradec a další
etapa v r. 2016.
Příspěvky ve výši 20.tisís na čističky odpadních vod pokračují.
Plánované doplnění veřejného osvětlení ve všech obcích.
Občanské vybavení: V informačním centru Zámeček Rokle rozšířena nabídka
(dva stálí zaměstnanci, prodloužená pracovní doba denně 10:00-22:00,
občerstvení, ubytování, informační a propagační materiály, kulturní
a sportovní akce aj.).
Nájemce kempu Hradec ATC s.r.o. řádně platí nájemné a udržuje svěřený
obecní majetek, na vlastní náklady zajišťuje drobné opravy.
Bezplatně získáno hřiště na Hradci ke sportovnímu využití.
Dle dotačních možností plánovaná rekonstrukce výklenkové kaple v Nové
Vísce a obecního úřadu v Rokli.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Velkoobjemové kontejnery budou v r. 2016 přistaveny 18. - 20. května na
Hradci a v Nové Vísce a 25. - 27. května v Krásném Dvorečku, v Rokli a v
Želině na obvyklých místech.
Plánujeme změnu systému třídění odpadu a tím i Obecně závazných
vyhlášek.
VAKCINACE PSŮ
Očkování psů proběhne 29. dubna 2016 ve všech obcích ze zákona povinnou
vakcínou vztekliny nebo kombinací (psinka, parvoviróza, vzteklina, infekční
zánět jater). Termíny v jednotlivých obcích a ceny budou včas oznámené.
POŽÁRNÍ HLÍDKA
Hledáme nové (fyzicky i psychicky) způsobilé členy z našich obcí. Odborné
školení zajistí obec.
KULTURA
Zastupitelé pořádají každý měsíc (pro děti, mládež, dospělé, seniory i celé
rodiny) kulturní a sportovní (nové i tradiční), převážně víkendové
nepravidelné akce a pravidelné aktivity ve všední dny.
Upoutávky na plánované (předem avizované) akce zveřejněné na webových
stránkách a vývěskách obce. Dále na webu k nahlédnutí článek a foto galerie
odchozích akcí a aktivit.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 A PLÁNOVANÝ ROZPOČET 2016
Výsledky hospodaření za rok 2015 a plán na rok 2016 na webu ve složce
Obecní úřad - Rozpočet. OZ opět rozhodlo o vyrovnaném rozpočtu.
WEBOVÉ STRÁNKY
Nabízí souhrnný přehled o dění v našich obcích.
Zájemce o zasílání novinek prostřednictvím mailingu prosíme o přihlášení
(zadáním Vaší emailové adresy na webových stránkách obce).
Jakékoliv připomínky (kladné i záporné) ke zpravodaji, chodu obecního
úřadu, vůči zastupitelům aj. související s obcí (náměty na zlepšení, nápady
např. na akce, žádosti aj.) nám sdělte pomocí interaktivního formuláře
„kontaktní formulář“ na našem webu.
PODĚKOVÁNÍ
všem občanům za důvěru, spolupracujícím institucím za pomoc a dárcům za
poskytnutou podporu.
Zpravodaj obce Roklík zpracovala Šafářová Radka.

