Bylo vyhlášeno výběrové
řízení na poskytnutí úvěru
z FRB

Formulář žádosti je k dispozici na
OÚ Rozvadov, případně ke stažení
na www.rozvadov.cz .
Odpovědi na dotazy a informace

Obec Rozvadov vyhlásila výběrové

poskytneme

řízení

Rozvadov.

pro

poskytnutí

z prostředků
bydlení

obce

Fondu

úvěru

v kanceláři

OÚ

rozvoje

Rozvadov

za

následujících podmínek:

Oznámení o příštím
termínu zasedání ZO

Celková výše prostředků určených
pro poskytnutí úvěru je 500.000,Kč, maximální výše půjčky na
jeden projekt činí 100.000,- Kč.

Zveme všechny občany na další
veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná ve středu
21. června 2017 od 17:00 hodin
v zasedací

Přihlášky do výběrového řízení
můžete podávat v termínu do
30.6.2017.

Rozvadov.

místnosti

OÚ

Co bylo schváleno na
květnovém zasedání
zastupitelstva

podání žádosti o
bezúplatný převod pozemku
p.p.č. 222/66 v k.ú. Rozvadov
od
Státního
pozemkového
úřadu

uzavření smlouvy o dílo
č. 03/2017 s Ing. Fichtlem,
Tachov,
na
administraci
dodavatele veřejné zakázky
„Přístavba ZŠ a MŠ Rozvadov“ v
ceně 24.000,- Kč bez DPH

vyhotovení
geometrického
plánu
pro
oddělení dvou parcel z pozemku
p.p.č. 1315/55 v k.ú. Rozvadov

cenová
nabídka
Agrowest a.s. Plzeň na čelní
nakladač na traktor Proxima 80
s příslušenstvím
ve
výši
217.074,- Kč s DPH včetně
montáže a dopravy

protokol o provedené
veřejnosprávní
kontrole
příspěvkové organizace ZŠ
Rozvadov za období od 1.7. do
31.12.2016
se
závěrem
doporučení
prověřit
nesrovnalosti u účtu 028 –
DDHM

cenová
nabídka
společnosti ista Česká republika
s.r.o. na indikátor rozdělovač
topných nákladů pro BD
Rozvadov č.p. 239 – 241 ve výši
37.935,- Kč s DPH

rozpočtové opatření č.
1/2017

protokol o provedené
veřejnosprávní
kontrole
příspěvkové organizace MŠ
Rozvadov za období od 1.7. do
31.12.2016
se
závěrem
konstatování, že inventarizace
proběhla v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb., o účetnictví a
prováděcí
vyhláškou
č.
270/2010 Sb.

žádost o poskytnutí
dotace Stodské nemocnici, a.s.
na nákup myčky podložních mís
a bažantů ve výši 10.000,- Kč

žádost o poskytnutí
finančního příspěvku Hospici
Sv. Jiří, provozovně Tachov, na
činnost hospice v r. 2017 ve výši
10.000,- Kč

plynovodu se 3 přípojkami na
p.p.č. 1491/1,10 v k.ú. Rozvadov

Informace
o
chystané
přístavbě budovy ZŠ a MŠ
Rozvadov
Mohlo by vás zajímat, že v tomto
týdnu proběhlo výběrové řízení na
realizaci

žádost o poskytnutí
finančního
příspěvku
Územnímu sdružení Českého
svazu zahrádkářů v Tachově na
pořádání regionální českobavorské zahrádkářské výstavy
9/2017 v Tachově ve výši
5.000,- Kč

plánované

přístavby

objektu základní a mateřské školy
v Rozvadově.
Do výběrového řízení se přihlásili
tři uchazeči, a řízení vyhrála se svou
nabídkou ve výši 3.869.510,- Kč vč.
DPH firma M. Dulovec – stavební
činnost Hošťka.
Stavební práce budou probíhat

uzavření smlouvy o
podmínkách
napojení,
o
spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení
a o budoucí smlouvě kupní
s GasNet, s.r.o., na stavbu STL

v období

letních

prázdnin,

aby

nebyl narušen řádný průběh školní
výuky.

