Pozvánka na
velikonoční koncert
V sobotu 31. března se od
17:00 hodin v kostele sv.
Václava
uskuteční
velikonoční
koncert,
na
kterém vystoupí smíšený
pěvecký soubor KOZTlive.CZ.
Kromě několika písní na
velikonoční téma, které zazní
v úvodu
koncertu,
bude
obsah
koncertu
tvořen
převážně
moderním
repertoárem. Na programu
jsou například písničky
z produkce skupin ABBA,
The Beach Boys či Lucie
Bílé.
Koncert
pořádá
Obec
Rozvadov ve spolupráci

s členkami
keramického
kroužku, připraveny pro vás
tedy
budou
kromě
občerstvení i malé keramické
dárečky!
Srdečně vás všechny zveme a
těšíme se na vaši účast.

Co se projednalo na
březnovém zasedání
zastupitelstva obce
schváleno
rozdělení
hospodářského výsledku MŠ Rozvadov za
r. 2017, a to 419,47 Kč do rezervního fondu
organizace

schváleno skutečné čerpání
rezervního a investičního fondu MŠ
Rozvadov v r. 2017 následovně: investiční
fond 50.700,- Kč, rezervní fond 99.600,- Kč
schválen protokol o vyřazení
majetku ZŠ Rozvadov (OTE v hodnotě
4.866,50- Kč, SU 028 v hodnotě 53.136,- Kč
a SU 022 v hodnotě 13.237,- Kč)

schváleno uzavření smlouvy
s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace na zajištění dopravní obslužnosti
obce v r. 2018 ve výši 46.398,- Kč

schváleno
uzavření
kupní
smlouvy s GasNet, s.r.o. na prodej STL
plynovodu a 3 přípojek pro 21 b.j.
v Rozvadově v ceně 197.333,- Kč s DPH

schválena
žádost
Stodské
nemocnice, a.s., o poskytnutí individuální
dotace na nákup RDG přístroje „C“ rameno
pro operační a porodní sály gynekologickoporodnického a chirurgického oddělení ve
výši 10.000,- Kč

schválen
prodej
nově
vytvořených parcel p.p.č. 225/175 o
výměře 350 m2 a 225/176 o výměře 46

m2, vše v k.ú. Rozvadov, v celkové ceně
71.720,- Kč

schválen
prodej
nově
vytvořených parcel p.p.č. 227/16 o výměře
389 m2, p.p.č. 227/17 o výměře 15 m2,
p.p.č. 227/6 o výměře 17 m2 a st.p.č. 417/2
o výměře 487 m2, vše v k.ú. Rozvadov,
v celkové ceně 158.960,- Kč

schválen prodej parcely p.p.č.
225/82 o výměře 870 m2 v k.ú. Rozvadov
v celkové ceně 147.900,- Kč

schválen prodej parcely p.p.č.
2746 o výměře 93 m2 v k.ú. Rozvadov
v celkové ceně 15.810,- Kč

schválen předložený koncept
zápisu do obecní kroniky za r. 2017

schváleno uzavření smlouvy
s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouva o právu provést stavbu „Svatá
Kateřina na p.p.č. 367/2 v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova (zemní kabel NN a
jednosloupová
trafostanice)
s jednorázovou náhradou ve výši 6.600,Kč + DPH

neschválen
prodej
nově
vytvořené parcely p.p.č. 34/14 o výměře
145 m2 v k.ú. Rozvadov

neschváleno podání
z nájmu bytu v č.p. 241

výpovědi

V květnu proběhne mobilní sběr objemného a
nebezpečného odpadu v osadách
V neděli 20. května 2018 proběhne v osadách mobilní sběr
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálního odpadu a
zařízení zpětného odběru podle následujícího harmonogramu:

Stanoviště
Svatá Kateřina
Diana
Milíře
Rozcestí
Nové Domky

Doba přistavení mobilní sběrny
8:30 - 9:20 hod.
8:35 - 8:45 hod.
8:55 - 9:10 hod.
9:25 - 9:35 hod.
9:40 - 10:00 hod.

Ve vymezených časech mohou občané z osad zdarma předat do
mobilní sběrny firmy EKODEPON s.r.o. elektronický odpad
(televizory, PC + monitory, rádia, lednice, zářivky, výbojky, olověné
akumulátory, monočlánky a veškeré ostatní elektrospotřebiče),
nebezpečný odpad (obaly se zbytky barev, laků, ředidla, lepidla,
oleje, staré léky, pneumatiky a další nebezpečné složky odpadu,
přičemž odpad s obsahem azbestu – eternit - musí být neprodyšně
zabalen a odebírá se ho max. 50 kg na nemovitost), a objemný
komunální odpad (části nábytku, koberce, lina apod.).
S odpadem je nutno se dostavit v určenou dobu - není možné
nosit a skladovat tam odpad předem!

Prodej kuřic

