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

Co bylo schváleno na
únorovém zasedání
zastupitelstva obce
výše odměn neuvolněným
členům zastupitelstva s platností od
1.3.2018 následovně: místostarosta 9.951,Kč, předseda výboru 2.757,- Kč, člen
1.379,- Kč

uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s., na
umístění opěrného bodu nadzemního
kabelového vedení NN na p.p.č. 1510/9 a
1510/1 v k.ú. Rozvadov, v jednorázové
náhradě ve výši 1.300,- Kč bez DPH

uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a.s. na
umístění podzemního kabelového vedení
NN na p.p.č. 45/2 v k.ú. Rozvadov,
v jednorázové náhradě ve výši 1.100,- Kč
bez DPH

uzavření kupní smlouvy na
prodej středotlakého plynovodu + 3
přípojek pro RD Rozvadov společnosti
GasNet, s.r.o., v ceně 126.745,- Kč vč. DPH

úhradu
faktury
společnosti
Dorestam s.r.o. Klatovy ve výši 105.000,Kč za provedené práce na opravě
vodovodního řadu v Rozcestí

cenové nabídky Ing. Kodýtka,
Planá, na zpracování PD akcí „Novostavba
garáží vozů a zázemí SDH v obci Rozvadov“
pro ÚR a SP v celkové výši 238.370,- Kč
s DPH plus PD nového dopravního řešení
akce v celkové ceně 75.020,- Kč s DPH a
„Stavební úpravy objektu na st.p.č. 499/1 a
499/2 v obci Rozvadov“ pro SP v celkové
ceně 59.290,- Kč

koupi pozemku p.p.č. 59/4 o
výměře 228 m2 v k.ú. Střeble v ceně 170,Kč/m2

vyhlášení záměru prodeje parcel
p.p.č. 225/175 o výměře 350 m2 a
225/176 o výměře 46 m2, vše v k.ú.
Rozvadov,
oddělených
na
základě
vyhotoveného GP č. 760-383/2017

vyhlášení záměru prodeje 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, oddělených
na základě vyhotoveného GP č. 762421/2017

vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 34/14 o výměře 145 m2 v k.ú.
Rozvadov,
oddělené
na
základě
vyhotoveného GP č. 761-420/2017

vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 225/82 o výměře 870 m2 v k.ú.
Rozvadov

pořízení geometrického plánu pro
oddělení části parcely p.p.č. 225/169 v k.ú.
Rozvadov

vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 367/16 o výměře 897 m2 v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova, oddělené na základě
GP č. 409-459/2017

přeložení projednání žádosti o
prodej části parcely p.p.č. 227/3 v k.ú.
Rozvadov na příští zasedání

vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 2746 o výměře 93 m2 v k.ú.
Rozvadov

obecně závaznou vyhlášku obce
Rozvadov
č.
1/2018,
o
regulaci
provozování hazardních her na území obce
Rozvadov

vyhlášení konkurzního řízení na
obsazení funkce ředitele Mateřské školy
v Rozvadově, okr. Tachov, p.o.

předloženou projektovou
dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí na stavbu „Objekty pro
ubytování Rozvadov – nová stavba“ na
p.p.č. 1001/1, 1001/15 a 2780 v k.ú.
Rozvadov, na základě žádosti projektové
kanceláře Uniart, Mar. Lázně

uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
v rámci přeložky plynovodu u hasičské
zbrojnice s GasNet, s.r.o.
návrh střednědobého výhledu
rozpočtu ZŠ Rozvadov na rok 2019, 2020, a
účetní závěrku za rok 2017 (roční výkaz
zisku, základní výkaz – příloha a rozvaha,
rozdělení hospodářského výsledku ve výši
9.732,47 Kč na RF 7.732,47 Kč a FO 2.000,Kč)
protokol o vyřazení majetku z MŠ
Rozvadov ze dne 5.2.2018 (dlouhodobý
drobný majetek v hodnotě 63.010,- Kč,
drobný majetek do 3.000,- Kč v hodnotě
56.754,62 Kč)

Informace pro rodiče odhlašování obědů ve
školní jídelně
Upozorňujeme rodiče, jejichž
děti navštěvují naši školní
jídelnu, že je nezbytné
odhlašování dětí z obědů a
jejich případné následné
přihlašování.
Volejte pouze na tel. čísla
374 795 114
nebo
602 418 111,
SMS NEPOSÍLEJTE!
Strávníkům, kteří nebudou
mít
oběd
odhlášen
a
nepřijdou, bude stravné
naúčtováno.
Výsledky druhého kola
prezidentských voleb v naší
obci
Celkový počet
voličů: 699

zapsaných

Platných hlasů celkem: 489
Zeman: 215 hlasů
Drahoš: 274 hlasů

Poděkování spolku
Revital
Spolek Revital děkuje touto
cestou panu starostovi za
vynikající
zabíjačkové
pochoutky, které jako vždy
daroval na oslavy masopustu.
Dále
děkujeme
všem
ostatním sponzorům a
v neposlední řadě i všem
návštěvníkům akce.

Přání starosty obce k MDŽ
Chtěl bych touto cestou popřát všem našim ženám k jejich
nadcházejícímu svátku hodně štěstí, lásky, pevného zdraví, svěžesti a
životního optimismu.

Bořivoj Vrabec, starosta obce

Informace o provozu lékařské pohotovostní služby v okolí
Pohotovostní služba je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny
zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, jestliže stupeň postižení nevyžaduje zásah
zdravotnické záchranné služby. Poskytuje se mimo pravidelné ordinační doby.
Lékařská pohotovostní služba pro dospělé
Poskytovatel služby

Adresa

Poliklinika Bor, p.o.

Přimdská 501
Bor

OMEGA CENTRUM s.r.o. - Václavská 1560
poliklinika Tachov
Tachov
ZZSPK - VZ Stříbro
Forstova 1595
Stříbro

Území

Telefon

Tachov 374 704 155

Ordinační hodiny

Poznámky, upřesnění

po-čt
pá

17:00-22:00
15:00-22:00
návštěvní služba vždy jen do 22:00
7:00-22:00
so, ne, sv
nepřetržitě
Tachov 374 722 222 po-pá 16:00-7:00
vč. návštěvní služby
so, ne, sv nepřetržitě
Tachov 374 622 489 po-čt 17:00-22:00
bez návštěvní služby; ošetřuje lékař RLP, v
pá
19:00-7:00 ordinační hodiny LPS je při výjezdu RLP přítomna
sestra
so, ne, sv nepřetržitě

Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost
Poskytovatel služby

Adresa

Území

Telefon

Ordinační hodiny

Poliklinika Tachov, p.o. areál bývalé nemocnice Bezdružická 274 Tachov 374 718 183 po-pá 16:00-7:00
v Plané
Planá
so, ne, sv nepřetržitě

Poznámky, upřesnění
vč. návštěvní služby

Zubní lékařská pohotovostní služba
Poskytovatel služby

Adresa

EUC Klinika Plzeň s.r.o. poliklinika Denisovo
nábřeží

Denisovo
nábřeží 4

Území

Telefon

Plzeňský
378 218 171
kraj

Plzeň

Ordinační hodiny
po-pá

Poznámky, upřesnění

18:00-24:00

378 218 174 so, ne, sv 6:00-18:00

Lékárenská pohotovostní služba a lékárny s prodlouženou otevírací dobou
Lékárna

Adresa

lékárna BENU

Benešova 511
Stříbro
Sokolovská
2219
Tachov
Přimdská 501
Bor
nám. Svobody
817
Planá

lékárna DEVĚTSIL
lékárna DR. MAX
lékárna POD VĚŽÍ

Území

Telefon

Otevírací doba

Tachov 731 638 111

po-pá
so

7:30-17:00
8:00-11:30

Tachov 373 712 811

po-ne

9:00-19:00

Tachov 374 790 241

po-pá
so

7:30-17:00
9:00-11:00

Tachov 374 798 333

po-pá

7:30-17:30

so

7:30-11:30

Poznámky, upřesnění

v OC Tesco

