Oznámení o příštím
termínu zasedání ZO
Zveme všechny občany na
další
veřejné
zasedání
zastupitelstva obce, které se
koná v podělí 18. prosince
2017 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti v
budově nového obecního
úřadu Rozvadov č.p. 142.
Co bylo schváleno na
listopadovém zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření
č. 6/2017
cenová nabídka
společnosti
Chejnovský
s.r.o., Tachov, na stavbu

opěrné zdi v Rozvadově u
č.p. 142, ve výši 298.578,Kč vč. DPH
úhrada faktury
společnosti
Silnice
Horšovský
Týn
a.s.
(Rozvadov – plošná oprava
MK na sídlišti – parkoviště
před č.p. 167) ve výši
358.514,- Kč vč. DPH
úhrada faktury
společnosti
Silnice
Horšovský
Týn
a.s.
(Rozvadov – plošná oprava
MK na sídlišti – oplocení)
ve výši 276.277,- Kč vč.
DPH

uzavření Dodatku č.
1 ke smlouvě o dílo na
realizaci novostavby BD 21
bytů s firmou Chejnovský
s.r.o., kterým se mění
termín předání díla vč.
kolaudace na 30.6.2018

nebyla
schválena
žádost
o
vyhrazení,
případně
pronájem
parkovacího stání u BD č.p.
191 v Rozvadově, neboť
uvedená
plocha není
vedena jako parkoviště

Informace o zrušení poplatku za
komunální odpad
S potěšením oznamuji občanům Rozvadova i všech jeho osad,
že zastupitelstvo schválilo na listopadovém zasedání obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 4/2012 o poplatku za komunální odpad,
s účinností od 1.1.2018.
V praxi to znamená, že od nového roku budou mít naši
občané vývoz odpadu zdarma, nebudou si nadále chodit na
OÚ kupovat známky na popelnice. Místo toho budou popelnice
u RD označeny samolepkou s logem obce. K bytovým domům
pak bude instalováno přiměřené množství kontejnerů na
odpad. Podrobnější informace k distribuci těchto samolepek,
příp. další nutné informace k celé akci budou zveřejněny
v prosincových Rozhledech, nebo jiným vhodným způsobem.

Upozorňuji, že pro podnikající subjekty se tímto nic
nemění, podnikatelé jsou i nadále povinni zajišťovat si
likvidaci odpadu na vlastní náklady a tuto skutečnost doložit
obci.
Dá se předpokládat, že než se nový systém takříkajíc „zajede“,
může dojít k určitým komplikacím. Věřím, že k těmto
případům dojde jen v co nejmenší možné míře. Už teď bych ale
chtěl na tomto místě apelovat na všechny občany, aby
uvedeného zrušení poplatku žádným způsobem
nezneužívali a zejména se snažili o udržení pořádku a
čistoty v okolí sběrných nádob. Za to vám všem předem
děkuji.
Bořivoj Vrabec, starosta

Pozvánka na slavnostní
rozsvícení vánočního
stromu
Slavnostní
rozsvícení
vánočního stromu se letos
uskuteční v pátek 8.
prosince od 18:00 hodin.
Přijďte se na chvíli zastavit
a u čaje, grogu a jiných
dobrot
si
poslechnout
vánoční koledy.

Letos nám na vánoční téma
opět zazpívá smíšený
pěvecký
soubor
KOZTlive.CZ.
Srdečně vás zvou členky
keramického kroužku.

Pozvánka na tradiční
předvánoční
posezení
seniorů
Rád bych touto cestou
pozval
všechny
naše
seniory
na
tradiční
předvánoční
posezení,
které se uskuteční ve
čtvrtek 14. 12. 2017 od
17:00 hodin
v sálu
nového obecního úřadu.
Pro vaši dobrou zábavu
jsme pozvali duo Piňa
Koláda, známé ze stanice
Šlágr, aby vám zahrálo
k tanci i poslechu.
Prosím všechny zájemce o
účast, aby se nahlásili na
OÚ Rozvadov v termínu
do 8.12., kvůli zajištění
dostatečného
množství
občerstvení (možno osobně
či telefonicky na číslech
374 630 712, 374 630 713).
Bořivoj Vrabec

starosta obce

Informace o termínech
plánovaných akcí spolku
Revital
V sobotu 9.12.2017 se od
15:00 hodin uskuteční
Čertovský maškarní rej
a v sobotu 16.12.2017
proběhne od 17:00 hodin
Slet andělů.
Podrobnosti budou jako
obvykle zveřejněny na
plakátech.

