Další veřejné zasedání
zastupitelstva bude až
v měsíci srpnu

Informace
o
termínu
konání tradičního turnaje
kateřinských veteránů

Upozorňujeme občany, že příští
zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční až v srpnu.

Tradiční fotbalový turnaj kateřinských
veteránů se uskuteční první víkend
v září.

Termín bude zveřejněn v předstihu
v Rozvadovských rozhledech.

Podrobnosti uvedeme v srpnových
rozhledech.

Poděkování starosty
Děkuji členům SDH Rozvadov za
reprezentaci naší obce na požární
soutěži v hasičském útoku o putovní
pohár sv. Floriána, pořádané v rámci
mikroregionu Borsko v Damnově
v sobotu 24. června. Naši hasiči se
v této soutěži umístili na krásném
třetím místě.

Přeji našim dětem a
pedagogům krásné prožití
letních prázdnin a rodičům i
ostatním občanům příjemně
strávenou dovolenou.

Bořivoj Vrabec,
starosta obce

Co bylo schváleno na
červnovém jednání
zastupitelstva

cenová nabídka Ing. Holého,
Horšovský Týn, na výkon činnosti
koordinátora BOZP na stavbě „Přístavba a
stavební úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov“ ve výši
32.000,- Kč

obecně závazná vyhláška obce
Rozvadov č. 1/2017, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Rozvadov

uplatnění předkupního práva obce
na p.p.č. 93/8 v k.ú. Rozvadov

závěrečný účet obce Rozvadov za r.
2016
účetní závěrka obce Rozvadov za r.
2016
zaúčtování výsledku hospodaření
obce Rozvadov za r. 2016 takto:
43130
37.547.893,42
MD,
43200
37.547.893,42
D
rozpočtové opatření č. 2/17
uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti na p.p.č. 225/169 a
225/170 v k.ú. Rozvadov, s ČEZ Distribuce,
a.s., za jednorázovou náhradu ve výši
1.000,- Kč
uzavření
smlouvy
o
dílo
s Antonínem Úškrtem, Domažlice, na
zhotovení kancelářského nábytku pro nový
OÚ v celkové ceně 586.850,- Kč vč. DPH
rozhodnutí zadavatele Obce
Rozvadov o výběru firmy Milan Dulovec –
stavební činnost - jako dodavatele veřejné
zakázky „Přístavba a stavební úpravy ZŠ a
MŠ Rozvadov“ s nabídkovou cenou ve výši
3.869.510,- Kč

svolat jednání mezi nájemci bytovek
č.p. 239 - 241 a zástupci firmy ista Česká
republika s.r.o.
ohledně podaných
odvolání proti vyúčtování topné sezóny a
služeb za r. 2015 a odvolání řešit až po
tomto jednání
vyhlášení výběrového řízení
(záměrů prodeje) na prodej pozemků
st.p.č. 421/1 a st.p.č. 421/2 v k.ú. Rozvadov
spolu s částmi objektu č.p. 231 na nich
postavených
pro
zřízení
truhlárny
(podrobnosti na úřední desce)
cenová nabídka Silnic Horšovský
Týn a.s. na opravu povrchu 6 parkovacích
stání u spodních bytovek v ceně 299.994,Kč
cenová nabídka Ivo Rudolfa, Bečov
nad Teplou, na výrobu kříže se zlaceným
Kristem ke kostelu sv. Václava v ceně
56.000,- Kč bez DPH, bez dopravy a
instalace
uzavření smlouvy o podmínkách
napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o
budoucí smlouvě kupní s GasNet, s.r.o.
k realizaci stavby „STL plynovod a 3 příp.
k RD na p.p.č. 1491/1,10 v k.ú. Rozvadov“
navýšení počtu zaměstnanců obce o
jednoho zaměstnance

Oznámení ČEZ Distribuce o přerušení dodávky elektřiny
Dne 4.7.2017 od 7:30 hod. do 15:30 hod. dojde k přerušení
dodávky elektřiny na těchto odběrných místech:
Rozvadov č.p. 165, 166, 167, 168, 171, 189, 190, 191.

Informace pro nájemce bytovky č.p. 239 - 241
Dne 10.7.2017 od 13:00 hod. se na obecním úřadě v Rozvadově
uskuteční jednání mezi nájemci bytovek č.p. 239 - 241 a zástupcem
firmy ista Česká republika s.r.o. ohledně podaných odvolání proti
vyúčtování topné sezóny a služeb za r. 2015.
Změna termínu vyhrazena.

Informace o změně jízdního řádu
Plzeňský organizátor veřejné dopravy POVED s. r. o. informuje občany, že od 11.6.
2017 došlo na lince 490740 u spojů 7 a 8 k úpravě jízdních dob tak, aby v Boru
vycházela návaznost na autobus do Stříbra a Plzně, který dodnes jezdil při čekání
na dané spoje opožděn:

