Oznámení o příštím
termínu zasedání ZO
Zveme všechny občany na
další
veřejné
zasedání
zastupitelstva obce, které se
koná ve středu 17. ledna
2018 od 17:00 hodin
v zasedací
místnosti
v
budově nového obecního
úřadu Rozvadov č.p. 142.

Co se schválilo na
prosincovém zasedání
zastupitelstva
uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a o právu
stavby na p.p.č. 1755 v k.ú.
Rozvadov s ČEZ Distribuce
a.s. v rámci akce „Rozvadov,
TC, Rozcestí, vNN, TS, kNN“

rozpočtové opatření
č. 7/2017
návrh rozpočtu ZŠ
Rozvadov na r. 2018 ve výši
1.250.000,- Kč
návrh rozpočtu obce
na r. 2018

pravidla
rozpočtového provizoria na r.
2018

zapůjčování sálu
v budově nového OÚ v ceně
5.000,- Kč pro pořádání
výdělečných akcí a 1.000,- Kč
občanům a místním spolkům
pro pořádání rodinných a
nevýdělečných akcí

Jak to bude od nového
roku s vývozem odpadu
Oznamujeme vlastníkům
rodinných domů, že si
mohou chodit vyzvedávat
na obecní úřad nálepky na
popelnice.
Ti, co bydlí v bytovkách,
budou mít u bytových
domů
přistavené
kontejnery, takže nálepky
nepotřebují.
Občané bydlící v bytových
domech a současně topící
pevným palivem si také
přijdou na OÚ vyzvednout
nálepku.
V prvním týdnu měsíce
ledna bude proveden vývoz
odpadu i těm, kteří si
nálepku
vyzvednout
nestihnou. Od druhého
lednového týdne je však
pro
vývoz
nálepka
nezbytná!

Pozvánka na Půlnoční
Spolek Revital zve všechny
občany na Půlnoční, která
se
uskuteční
dne
24.12.2017 od 22:30
hodin v kostele sv. Václava
v Rozvadově.
Pozvánka na mysliveckou
zábavu
MS Tetřívek Rozvadov zve
všechny na mysliveckou
zábavu, která se koná
v sobotu 20.1.2018 od
20:00 hodin v sálu nového
OÚ. Rezervace vstupenek –
M. Ábel, tel. č. 775 224 785.
Příspěvek spolku Revital
Děkujeme
ZŠ
a
MŠ
Rozvadov
za
krásné
vystoupení při Sletu andělů
a všem přejeme všechno
hezké do nového roku.

Poděkování
Rádi bychom touto cestou
poděkovali - opravdu ze
srdce - starostovi obce a
děvčatům z obecního úřadu
za
krásně
připravené
prostředí v našem novém
úřadě při vánoční akci
seniorů. Cítili jsme se tam
opravdu jako doma.
Dále
bychom
chtěli
poděkovat
za
výborné
občerstvení,
které
sami
připravili a za vzornou
obsluhu (děvčata obsluhovala
jako zkušené číšnice ).
Jmenovitě bychom chtěli
poděkovat paní Vespalcové,
Sovičové,
Svobodové,
Šestákové, i paní Vrabcové,
panu Koleňákovi pak za
obsluhu u nálevního pultu.
Pan starosta měl výbornou
polévku!
Také nechceme vynechat
poděkování učitelkám za

krásné a dojemné vystoupení
dětí.
I zábava byla výborná,
děvčata z Piňa Kolády hrála
moc krásně.
Myslíme si, že můžeme
poděkovat
za
všechny
seniory a už se těšíme na
příští posezení!
Manželé Vavruňkovi

Přání starosty obce
občanům
Přichází čas zázraků, čas
setkání,
čas
nadějí
i
splněných přání.
Přeji vám ze srdce překrásné
Vánoce a silvestr ať vykouzlí
štěstí, lásku, úsměv na tváři.
Ať se vám v novém roce
všechno vydaří!

Bořivoj Vrabec,
starosta obce

Informace k prezidentským volbám
Oznamujeme občanům, že I. kolo volby prezidenta České republiky
se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
Místem konání volby v jediném volebním okrsku č. 1 je volební
místnost se sídlem: Rozvadov č.p. 142, 348 07 Rozvadov
(připravovaný nový obecní úřad).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem
nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem
České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání volby prezidenta
hlasovací lístky. V den volby prezidenta může volič obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Krásné Vánoce všem!

