
                

Hlášení obecního úřadu dne 20. února 2023 
 

1.  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. 

2.  MuDr. Dadáková oznamuje, že ve dnech od 20.2. do 24.2.2023 se v zubní 
ordinaci neordinuje. Zastupuje MuDr. Zapletalová Nemocnice Prostějov 
pavilon G tel.: 582 315 340 
 

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

4.  "Vinařství Holánek přijede ve čtvrtek 23.2.2023 s pojízdnou vinotékou. 
Tento týden nabízí polosladký Tramín červený 2021 za 150 Kč (běžně 200 
Kč) a suché Veltlínské zelené 2020 za 120 Kč (běžně 160 Kč). Vinotéka 
bude stát od 15:40 - 15:50 před budovou OÚ." 

5.  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 

6.  Provozovna masa a uzenin v Rozstání bude od 26.2.2023 uzavřena 

7.  Základní škola a Mateřská škola Lipovec Vás srdečně zve na tradiční školní 
ples, který se bude konat v sobotu 4. března 2023 od 20 hodin v sokolovně v 
Lipovci. Hraje skupina PROROCK, ve 20:45 hodin vystoupí žáci 9. třídy 
s polonézou, bohatá tobola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v 
ceně 140,- Kč probíhá na sekretariátě školy. 



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. Svozová 
firma začne kontrolovat označené popelnice od 1.4.2023. Neoznačené 
popelnice po tomto datu nebudou vyvezeny. 

10. Na obecním úřadě je možnost zakoupit si popelnice. Plechová pozinkovaná 
110l za 1270 Kč, plastová černá 120l za 900 Kč a plastová černá 240l za 
1150Kč 
 

 
 

 


