Oznámení o příštím
termínu zasedání ZO
Zveme všechny občany na
další
veřejné
zasedání
zastupitelstva obce, které se
koná ve středu 21. února
2018 od 17:00 hodin
v zasedací
místnosti
v
budově nového obecního
úřadu Rozvadov č.p. 142.

Co bylo schváleno na
lednovém zasedání
zastupitelstva
přijetí částky ve výši
1.430.085,Kč
na
základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
dotačního programu Ministerstva
životního
prostředí
Zelená
úsporám na akci „Stavební úpravy
ZŠ a MŠ Rozvadov“

uzavření darovací smlouvy
na darování parcel p.p.č. 1160/11
o výměře 235 m2, p.p.č. 1160/16 o
výměře 167 m2, p.p.č. 1167/7 o
výměře 313 m2, vše v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova, a dále p.p.č.
2652 o výměře 56 m2, p.p.č. 2657
o výměře 37 m2, obě v k.ú.
Rozvadov, Plzeňským krajem do
vlastnictví Obce Rozvadov
uzavření darovací smlouvy
na darování parcely p.p.č. 1313/2 o
výměře 12 m2 v k.ú. Svatá Kateřina
u Rozvadova Obcí Rozvadov do
vlastnictví Plzeňského kraje
úhrada faktury společnosti
Sprint M.P. s.r.o. za opravu
vodovodu v Rozcestí ve výši
43.710,- Kč
komise
pro
vyřazení
majetku ZŠ a MŠ Rozvadov v r.
2017 ve složení Ábel, Koleňák,
Mrhálek

rozpočtové
8/2017

opatření

č.

částka 500.000,- Kč pro TJ
Rozvadov do rozpočtu obce na r.
2018
částka 1.000.000,- Kč pro
ZŠ Rozvadov do rozpočtu obce na
r. 2018

rozpočet obce na rok 2018
v hlavních ukazatelích a dle
odvětvového třídění rozpočtové
skladby, přičemž je stanoven jako
rozpočet schodkový, kdy přebytek
hospodaření z minulých let kryje
výdaje
rozpočtu
(příjmy
58.256.740,Kč,
výdaje
88.313.200,Kč,
financování
30.056.460,Kč)

Oznámení o veřejném projednání návrhu nového
územního plánu obce Rozvadov
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu
Územního plánu Rozvadov, spojené s výkladem, se koná v
pondělí 26.2.2018 od 10:00 hodin, v Rozvadově, č.p. 142
(budova nového obecního úřadu), v zasedací místnosti.
Do návrhu ÚP Rozvadov je možno nahlédnout v termínu od
18.1.2018 do 5.3.2018 a to: na Městském úřadu Tachov,
odboru výstavby a územního plánování, Hornická 1695,
Tachov, v kanceláři č. 229, kontaktní osoba: Ing. Aneta Nejedlá,
tel. č. 374 774 155, nebo na Obecním úřadě Rozvadov, u
starosty obce Bořivoje Vrabce, tel. č. 374 630 710, příp. v
elektronické podobě na internetové adrese pořizovatele:
https://www.tachov-mesto.cz/uzemni/navrh-UP-ROZVADOVVP.zip
Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do
5.3.2018, může každý uplatnit své připomínky.

Výsledky prvního kola prezidentských voleb v naší obci
Celkový počet zapsaných voličů: 581
Vydaných úředních obálek: 337
Platných hlasů celkem: 334
Poř.č.
kandidáta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení
kandidáta
Mirek Topolánek
Michal Horáček
Pavel Fischer
Jiří Hynek
Petr Hannig
Vratislav Kulhánek
Miloš Zeman
Marek Hilšer
Jiří Drahoš

Počet
hlasů
10
41
35
3
1
0
146
22
76

Informace o druhém kole volby prezidenta ČR
Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční:
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 27. ledna 2018 od 08.00 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, co prokáže svou totožnost a státní
občanství České republiky cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky nebo cestovním průkazem nebo platným
občanským průkazem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky pro II. kolo volby prezidenta České republiky obdrží
volič ve volební místnosti.

Pozvánka na oslavy
masopustu
Oslavy
masopustu
se
uskuteční
v sobotu
10.2.2017, sraz v 15:00
hodin u horní zastávky.
Budeme rádi, když přijde
hodně masek!
K tanci a poslechu zahraje
v sálu
nového
úřadu
skupina Los Pavlínos.

Nabídka zaměstnání
Přijmeme ženy na balení skla, 3
týdny Německo, 1 týden Hradec
u Stoda, doprava zajištěna.
Nástupní plat 21.000,- Kč
čistého. Nástup možný ihned.
Volejte UW-Bohemia, spol. s r.o.
na tel.č. 732 536 277, nebo
nám rovnou pošlete životopis
na uwbohemia@seznam.cz.

Informace ohledně popelnic,
odvezených od bytových
domů

Vzhledem ke změně způsobu
likvidace PDO u bytových domů
byly pracovníky obecního úřadu
odvezeny nádoby na PDO od
bytových domů za budovu
starého obecního úřadu.
Pokud o ně mají jejich majitelé
zájem, žádáme je, ať si své
popelnice vyzvednou a odvezou
do
konce
měsíce
ledna.
Děkujeme.

