Pozvánka na oslavy Masopustu
Spolek Revital zve všechny na oslavy
Masopustu, které se letos uskuteční
25. února od 15:00 hodin. Sraz jako
vždy na horní autobusové zastávce,
v průvodu nás doprovodí soubor
Marjánek (znáte například ze Sletu
andělů). Po průvodu bude program
pokračovat v obecním párty stanu
v rozvadovském amfiteátru. K tanci i
poslechu zahrají od 18:00 hodin
Maťáci,
občerstvení
i
tombola
zajištěny. Masky mají vstup zdarma,
ostatní návštěvníci zaplatí vstupné 50,Kč.

Nabídka obce na
stavebního stroje

prodej

Obec Rozvadov nabízí k prodeji
stavební stroj UNC 60, rok výroby
1990,
způsobilý
provozu,
s příslušenstvím (lopata, návěsný
podkop, paletizační vidle). Kupní
smlouva
bude
uzavřena
s uchazečem, který ve stanoveném
termínu podá nejvyšší nabídkovou
cenu. Minimální prodejní cena byla
stanovena ve výši 50.000,- Kč.

Podmínky výběrového řízení: termín
podávání nabídek poštou či osobně do
14.3.2017 do 12:00 hod., na obálce s
nabídkou zájemce v levém horním
rohu uvede „Nabídka – neotvírat –
prodej UNC“ a zpáteční adresu,
nabídka musí obsahovat jméno,
příjmení, datum narození a trvalé
bydliště fyzické osoby, u právnické
osoby nebo osoby podnikající název
firmy, sídlo a IČO, datum a podpis,
nabízenou cenu a projev vůle zájemce
nabýt předmět převodu do vlastnictví;
pokud se na prvním místě umístí dva
zájemci se shodnou výší nabízené
ceny, bude se výběrové řízení
opakovat v druhém kole za účasti
pouze těchto dvou zájemců za stejných
podmínek a jejich nabízená cena z
prvního kola bude považována za cenu
minimální.

Pozvánka na další veřejné
jednání zastupitelstva obce
Zveme všechny občany na další
veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná ve středu 15.
března 2017 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Rozvadov.

Co bylo schváleno na únorovém
zastupitelstvu
nabídka služeb Ing. Jana Hartmanna,
Praha 5, pro fotbalové hřiště na r. 2017, ve
výši 81.600,- Kč
uzavření kupní smlouvy s KOMERSIA
WEST s.r.o. Nýřany na koupi nového vozidla
Fiat Ducato Maxi v ceně 646.140,- Kč
prodej parcel st.p.č. 180, st.p.č. 181 a
st.p.č. 182 o výměře 232 m2 v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova v ceně 76.800,- Kč
prodej parcel p.p.č. 1315/66, p.p.č.
1315/67 a p.p.č. 1321/9 v k.ú. Rozvadov
v ceně 219.980,- Kč
vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 1086/64 o výměře 652 m2 v k.ú. Svatá
Kateřina u Rozvadova, oddělené z původní
parcely p.p.č. 1086/62 na základě GP č. 398234/2016

podání žádosti na Státní statek Jeneč,
s.p. v likvidaci, Praha, o bezúplatný převod,
příp. prodej části parcely p.p.č. 1467/1,
parcely p.p.č. 1467/4 a p.p.č. 1467/6, vše
v k.ú. Rozvadov, do vlastnictví Obce
Rozvadov
uzavření smlouvy o provozování
pouťových atrakcí na Rozvadovských
slavnostech ve dnech 2. – 4. 6. 2017 za
úhradu 40.000,- Kč
navýšení měsíčních odměn za výkon
funkce členům zastupitelstva následovně:
člen ZO - navýšení o 20,- Kč, předseda výboru
- navýšení o 58,- Kč, místostarosta - navýšení
o 1.945,- Kč
navýšení finančních prostředků na
poskytování obědů ve školní jídelně při MŠ
Rozvadov o 3,- Kč na oběd

V dubnu proběhne mobilní sběr objemného a
nebezpečného odpadu v osadách
V sobotu 22. dubna 2017 proběhne v osadách mobilní sběr objemného odpadu, nebezpečných
složek komunálního odpadu a zařízení zpětného odběru podle následujícího harmonogramu:
Stanoviště
Svatá Kateřina
Diana
Milíře
Rozcestí
Nové Domky

Doba přistavení mobilní sběrny
8:30 - 9:20
8:35 - 8:45
8:55 - 9:10
9:25 - 9:35
9:40 - 10:00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Ve vymezených časech mohou občané z osad zdarma předat do mobilní sběrny EKODEPON
s.r.o. elektronický odpad (televizory, rádia, lednice, zářivky, výbojky, olověné akumulátory,
monočlánky a veškeré ostatní elektrospotřebiče), nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla,
lepidla, oleje, fridex, staré léky, pneumatiky a další nebezpečné složky odpadu, přičemž odpad
s obsahem azbestu – eternit - musí být neprodyšně zabalen a odebírá se ho max. 50 kg na
nemovitost), a objemný komunální odpad (části nábytku, koberce, lina apod.). S odpadem je
nutno se dostavit v určenou dobu - není možné nosit a skladovat tam odpad předem!

