Pozvánka na
Den otevřených dveří a
na keramickou výstavu
V pátek 8.6.2018 se uskuteční na
novém obecním úřadě Den
otevřených dveří. Akce bude
zahájena
v 17:00
hod.
v prostorách galerie vernisáží
výstavy
výrobků
našeho
dětského keramického kroužku.
Po slavnostním zahájení bude
následovat
prohlídka
budovy
nového obecního úřadu a volná
zábava s hudbou a občerstvením.
Všechny srdečně zvou pracovníci
obecního úřadu a vedoucí a děti
z keramického kroužku.

Výstavu keramického kroužku si
pak budete moci prohlédnout ještě
během následujícího týdne, tj. od
11.6. do 15.6., vždy během
pracovní doby OÚ. Klíče od galerie
budou k dispozici v kancelářích
úřadu.

Pozvánka na Den dětí
Spolek Revital zve srdečně děti i
ostatní na oslavu Dne dětí, která se
bude konat 9.6.2018. Místo a čas
konání upřesníme na plakátech.

Pozvánka na nohejbalový
turnaj trojic Jack & Johnny
Cup 2018
Turnaj se uskuteční v sobotu
16.6.2018 na fotbalovém
hřišti. Rozlosování v 8:30
hod.,
výkop
v 9:00
hod.
Registrace na tel. čísle 722
262 411 do konce května,
zápisné za tým 300,- Kč.
Ceny: 1. místo – putovní pohár,
1.–3. místo – medaile, 1.-5.
místo – co zbyde.
Občerstvení zajištěno!
Srdečně zvou všechny účastníky
(včetně maminek s dětmi).

Nabídka

Pozvánka na koncert
Ve středu dne 20.6.2018 se od
19:00 hodin opět po roce
uskuteční v kostele sv. Václava
v rámci kulturního léta Serenáda.
Vystoupí
hudební
spolek
z Waidhausu.

Informace o konání
mezinárodního cvičení
integrovaných záchranných
sborů
V pondělí dne 21.5.2018 od 13:00
do 18:00 hod. proběhne na
dálničním hraničním přechodu
mezinárodní cvičení záchranných
služeb ČR a SRN, v rámci kterého
budou v katastru obce opakovaně
přistávat a startovat vrtulníky
záchranné služby a bude zde větší
pohyb hasičských a záchranných
vozidel.

Za odvoz nabízíme koňský hnůj.
734 634 116.

Koupím nemovitost
v Rozvadově
Koupím stavební pozemek, byt
nebo rodinný dům, i před
rekonstrukcí. Jsme mladá rodina.
Nabídky na tel. č. 723 032 774.

Oznámení o příštím
termínu zasedání ZO
Zveme všechny občany na další
veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná ve středu 13.
června 2018 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti v budově
nového
obecního
úřadu
Rozvadov č.p. 142.

Upozornění starosty ohledně
zalévání zahrádek
Upozorňuji majitele zahrádek
na nutnost šetření s pitnou
vodou.
Pokud budete potřebovat vodu
na zalévání, zavolejte na tel. č.
725 972 700
a
pracovníci
obecního úřadu vám ji dovezou!
Co bylo schváleno na
květnovém zasedání
zastupitelstva
rozpočtové opatření č. 1/18

devítičlenné složení
zastupitelstva pro volební období 2018 –
2022
přijetí poskytnuté dotace ve výši
362.000,- Kč z PSOV PK 2018 – Projekty
obcí na akci „Rozvadov – plošná oprava MK
na sídlišti - II. etapa“
uzavření smlouvy
na výkon funkce pověřence GDPR pro obec
v ceně 28.000,- Kč za provedenou analýzu,
6.000,- Kč za vstupní školení a poplatek
2.500,- Kč měsíčně
žádost o prodloužení termínu
předání
díla
„Novostavba
21 bj.
v Rozvadově“ do 31.7.2018

cenovou nabídku na provedení
stavebních prací v rámci akce „Stavba
přístřešku pro vodárnu Rozvadov“ ve výši
197.989,- Kč bez DPH
cenovou nabídku na provedení
stavebních prací v rámci akce „Oprava
omítek a obložení fasády jižní strany ZŠ a
MŠ Rozvadov“ ve výši 167.570,- Kč bez
DPH
prodej parcely p.p.č. 367/16 v k.ú.
Svatá Kateřina u Rozvadova o výměře 897
m2 v ceně 134.550,- Kč, se současným
zřízením předkupního práva obce po dobu
10 let
pořízení geometrického plánu na
oddělení části parcely p.p.č. 227/3 v k.ú.
Rozvadov
vyhlášení záměru prodeje parcel
p.p.č. 34/9, 36/3 a 25/49 v k.ú. Rozvadov
zrušení předkupního práva obce
na p.p.č. 37/4 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova
zrušení předkupního práva obce
na parcely p.p.č. 1318/3, 1315/66,
1315/67 a 1321/9 v k.ú. Rozvadov
navýšení kapacity Mateřské školy
Rozvadov, okres Tachov, p.o., na 28 dětí, s
účinností od 1.9.2018
pořízení stojanu na obraz sv.
Václava v ceně 33.800,- Kč bez DPH, včetně
dopravy a montáže

