
 
 
 
                

Hlášení obecního úřadu dne 17. února 2023 
1.  Sbor dobrovolných hasičů Rozstání vás zve na tradiční masopustní průvod, 

který se uskuteční v sobotu 18.2.2023. Sraz masek bude v 8 hod. před 
budovou obecního úřadu.  

2.  Drůbežárna Prace bude v sobotu 18.2.2023 v 11 hod. před budovou OÚ 
prodávat: kuřice a kohouty různých barev za  240 Kč, krmivo pro drůbež a 
králíky, vitamínové doplňky a dále pak vykupovat králičí  kožky – cena 15 
Kč/ks. 
 

3.  Nikol drůbež bude v neděli 19.2.2023 prodávat: kuřice různých barev, krmné 
směsi a vitamíny. Prodej se uskuteční v Rozstání u obecního úřadu v době od 
9:30 do 9:45 hod. a v Baldovci od 9:45 do 10 hod. 

 

4.  ZD Vícov příjme vedoucí /-ho  a prodavačku /-če v jedné osobě do prodejny 
masa a uzenin v Rozstání. Nástup možný od 1.3.2023. Více info na telefonu 
736 631 799. 

5.  Od 15. 2. 2023 k nám opět bude zajíždět každou středu dodavatel 
s chlazeným kuřecím masem. Do Baldovce bude přijíždět v 15 hod. a do 
Rozstání v 15.10 hod. 

6.  Svoz komunálního odpadu proběhne ve středu 22.2.2023. 

7.  Starosta obce svolává veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 
v pátek 24.2.2023 v zasedací místnosti obecního úřadu v Rozstání. Na 
programu jsou následující body: 

1. Zahájení 

2. Rozpočtové opatření 

3. Smlouva o zřízení věcného břemene 

4. Dodatky ke smlouvám odpady 

5. Pojistná smlouva  

6. Žádosti o dar 

7. Diskuze  

8. Závěr 

8.  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. 

9.   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. 

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

vyzvednout na obecním úřadě 
 

 


