
 

 

 

 

               

Hlášení obecního úřadu dne 3. února 2023 
1.  Sbor dobrovolných hasičů Rozstání vás zve na dětský karneval, který se koná  

v sobotu 4.2.2023 od 14 hodin na sokolovně. Můžete se těšit na bohatou 

tombolu a občerstvení. Vstupné dobrovolné.  

2.  Honební společenstvo Rozstání zve členy na valnou hromadu, která se 

uskuteční 10.2.2023 od 16 hodin v Obecní hospodě. Na programu jsou 

následující body: 

Zahájení 
Doplnění schválení programu 
Volba pracovních komisí – mandátové a volební 
Kontrola usnesení z minulé VH 
Zpráva starosty HS Rozstání, finanční hospodaření k 31.12.2022 
Změna stanov 
Volba výboru  
Návrh na pronájem honidby na období 1.4.2023-31.3.2033 
Diskuze 
Návrh na usnesení a jeho schválení 
Závěr 

3.  Újezdní úřad vojenského újezdu Březina oznamuje, že v únoru 2023 se 

objíždí 16.2. 2023 od 8 -22 hod. 

4.  Svoz komunálního odpadu proběhne 8.2.2023. Další ve středu 22.1.2023. 

5.  Stočné za rok 2023 je ve výši 2319,- Kč, platit lze na účet 115-

279500247/0100. Dále poplatek za odvoz odpadu je výši 500,- Kč na osobu 

na účet 620701/0100 a ještě poplatek ze psa ve výši 50,- Kč také na účet 

620701/0100. 

6.   Na obecním úřadě si můžete vyzvednout známku na popelnici po zaplacení 

alespoň první poloviny poplatku za svoz a nakládání s odpadem. Známky 

budou vydávány následovně: 1-2 trvale přihlášení na jedné adrese – 1 

známka, 3-5 trvale přihlášených na stejné adrese – 2 známky, 6 a více 

přihlášených k trvalému pobytu na jedné adrese má nárok maximálně na 3 

známky. Rekreační objekty a objekty bez trvale přihlášených k pobytu v obci 

jedna známka. Svozová firma začne kontrolovat označené popelnice od 

1.4.2023. Neoznačené popelnice po tomto datu nebudou vyvezeny. 

 

7.  Před budovou školy byly nalezeny hodinky, kdo je ztratil, může si je 

vyzvednout na obecním úřadě 

 

8.  Starosta obce Vysočany vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavní účetní. 

Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou 3 měsíce, s místem 

výkonu práce Vysočany 130. Termín nástupu: duben - červen 2023, případně 

dle dohody. Podrobné informace jsou uveřejněny na webových stránkách 

obce Vysočany. V případě zájmu či jakýchkoliv dotazů volejte 734 768 731. 

 


