Oznámení o příštím termínu
zasedání zastupitelstva
Zveme všechny občany na další
veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná ve středu
19.1. 2022 od 17:00 hodin
v
sálu
obecního
úřadu
Rozvadov.

Nabídka kalendáře
Obec Rozvadov nechala vyrobit
stolní
kalendář
na rok
2022 s kreslenými obrázky
zajímavých míst naší obce.
Zájemci si ho mohou zakoupit na
obecním úřadě od pondělí 3.
ledna. Cena: 200,- Kč.

Přání do nového roku
Vůně cukroví a jehličí, světla
svíček, to vše patří k Vánocům
stejně jako sváteční atmosféra a
vlídné slovo.
Přeji vám, ať jsou letošní Vánoce
těmi nejkrásnějšími v kruhu
vašich nejbližších.
Do nového roku vám přeji
zdraví, štěstí, úspěchy, a hlavně
návrat ke starým dobrým časům
bez virů a nemocí.
Martin Ábel,
starosta Obce Rozvadov

Usnesení z prosincového
zasedání zastupitelstva
Schváleno
rozpočtové opatření obce č. 2/2021
pravidla rozpočtového provizoria na
r. 2022
změna bytového hospodářství obce
z hlavní činnosti na hospodářskou činnost
nový obecní Ceník za půjčování obecního
majetku a poskytování služeb, platný od 1.1.2022
nový obecní Ceník pro výši úhrady za
vybavení v obecních bytech, platný od 1.1.2022
cenová nabídka firmy Novohradský,
Tachov, na provedení vnitřních sanačních omítek
v kostele sv. Václava ve výši 86.408,52 Kč s DPH
žádost o zrušení předkupního práva obce
k pozemkům p.p.č. 20/1 a 1314 v k.ú. Sv. Kateřina
u Rozvadova
vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č.
225/184 o výměře 47 m2 v k.ú. Rozvadov,
oddělené na základě GP č. 909-378/2021
vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č.
1263/2 o výměře 150 m2 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova, oddělené na základě GP č. 481460/2021
uzavření kupní smlouvy s Obcí Hošťka na
prodej komorové pece pro výpal keramiky v ceně
15.000,- Kč
dofinancování rozdílu mezi celkovou
cenou předmětu plnění a dotací, poskytnutou MV
- generální ředitelství HZS ČR v rámci programu
„Účelové investiční dotace pro jednotky SDH
obcí“ na akci „Novostavba požární zbrojnice
v obci Rozvadov“, do plné výše z vlastních zdrojů
uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 4152
s EKODEPON s.r.o.

uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-12-0016810/VB/01
s ČEZ Distribuce, a.s., pro umístění zemního
kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na
p.p.č. 94/1, 97/1, 98/1 a 105/15 v k.ú. Rozvadov
za jednorázovou úhradu ve výši 1.100,- Kč bez
DPH
plán starosty Rozvadov k provedení
řádné periodické inventarizace majetku a
závazků k 31.12.2021
pověření starosty obce k provedení
závěrečných
rozpočtových
opatření
ve
schváleném rozpočtu obce na r. 2021 s tím, že
rozpočtová opatření je možné učinit pouze za
účelem
splnění
platebních
povinností
vyplývajících z již dříve sjednaných závazků nebo
z obecně závazných právních předpisů či
uložených podle obecně závazných předpisů a
dále k provedení výdajů nezbytných z hlediska
zabezpečení chodu obce a obecního úřadu nebo
zabránění škodám a učiněná rozpočtová opatření
budou s odůvodněním předložena na vědomí
zastupitelstvu obce na prvním zasedání
zastupitelstva obce konaném v roce 2022
prodloužení nájemní smlouvy s firmou
COOP Tachov na prodejnu potravin v Rozvadově
do 31.12.2022

Neschváleno
žádost o prodej pozemku p.p.č. 225/90 o
výměře 4.086 m2 v k.ú. Rozvadov

Uloženo
starostovi zajistit písemné stanovisko
právního zástupce obce a ostatních dotčených
orgánů ve věci prodeje pozemku p.p.č. 225/90
v k.ú. Rozvadov

Závěrečné slovo starosty
Vážení občané, rád bych zde ve zkratce uvedl přehled realizovaných investičních a
neinvestičních akcí v právě končícím roce 2021 a nastínil, co nás bude čekat v roce
následujícím:
Rok 2021:
Zakoupení prodejny potravin v obci Rozvadov a její pronájem Jednotě Tachov. Smlouva o
pronájmu byla prodloužena do konce roku 2022. Jsme si vědomi, že obchod nefunguje úplně
podle našich představ, vedením nám však byla přislíbena náprava a my věříme, že tomu tak
bude.
Získání dotace na novou hasičskou zbrojnici ve výši 7,5 milionu korun (4,5 milionu dotace
z Ministerstva vnitra a 3 miliony z dotace Plzeňského kraje), celkové náklady na výstavbu
činí cca 11 milionu korun.
Vybudování nového sběrného dvora v areálu Kóta (připomínám otevírací dobu, ST a PÁ
15-18 hodin, SO 9-12 hodin).
Zbudování II. etapy veřejného osvětlení v obci Rozvadov.
Instalace pomníku 400. výročí bitvy u Rozvadova, který se stal důstojným místem pro
uctění památky této bitvy.
Oprava schodů a obvodové zdi na hřbitově ve Svaté Kateřině.
Instalace klimatizace v budově obecního úřadu včetně kulturního sálu.
Zřízení odpočinkového místa pro turisty v obci Milíře.
Izolace kostela svatého Václava v Rozvadově.
Izolace Muzea Pohraniční stráže v areálu Kóta.
Likvidace jímky u bytového domu č.p. 191.
Nákup nákladního automobilu Iveco Daily, který nahradil dosluhující Bucher BU 200.
Nákup nové keramické pece pro keramický kroužek.
Generální oprava komunálního automobilu Multicar.
Majetková úprava hranic obecních pozemků v Rozvadově podle skutečného stavu.
Zakoupení fontány v obci Rozvadov.
Výsadba okrasné zeleně - lipové aleje na sídlišti za kasinem, okrasných sakur na novém
sídlišti a u ZŠ, aleje okrasných jabloní od čerpací stanice OMV k prodejně stavebnin.
Vypracování studie pečovatelského domu v Rozvadově.
Vypracování studie nových bytových domů na sídlišti za kasinem.

Vypracování studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování všech osad ve správě Obce
Rozvadov, která je nutností pro vyhotovení nového územního plánu.
Nákup pozemků pro výstavbu rodinných domů v osadách Nové Domky a Rozcestí.
Zmodernizování webových stránek Obce Rozvadov.
Instalace elektronické úřední desky.
Instalace Z-boxu u obecního úřadu.
Rok 2022:
Kompletní vyřešení dopravní situace u pošty Rozvadov, včetně vybudování nového
přechodu pro chodce.
Rekonstrukce místní komunikace u starého kasina.
Rekonstrukce místní komunikace u bývalých celních bytovek.
Nové veřejné osvětlení v obcích Nové Domky, Svatá Kateřina a Milíře.
Demolice domu č.p. 11 z důvodu výstavby nového pečovatelského domu.
Izolace Základní školy v Rozvadově.
Zbudování cyklostezky Rozvadov - státní hranice.
Zbudování stezky pro pěší ze sídliště Březová na Kótu.
Přeložení chodníku před obecním úřadem v Rozvadově dál od silnice z důvodu
bezpečnosti.
Vybudování chodníku podél parčíku s kašnou v Rozvadově ze strany u kasina.
Instalace kamerového systému v obci Rozvadov (jedná se o první etapu, kamerový systém
bude instalován podél hlavní silnice II/605, procházející obcí Rozvadov, a u budov v majetku
Obce Rozvadov (obecní úřad, hasičská zbrojnice, sportovní areál, základní a mateřská škola).
Vybudování přírodního parku s posezením na sídlišti za novým kasinem.
Instalace fotovoltaických panelů na budovy v majetku Obce Rozvadov.
Vybudování pergoly a nářaďovny ve sportovním areálu v Rozvadově.
Likvidace jímky v areálu ZŠ Rozvadov.
Vybudování venkovní učebny – pergoly - v areálu ZŠ Rozvadov.
Instalace nových autobusových zastávek v obci Rozvadov, kompletní oprava
autobusových zastávek v osadách.
Opravy komunikací a chodníků.
Zadání projektové dokumentace na pečovatelský dům, nové bytové domy na sídlišti za
kasinem, hřbitov v obci Rozvadov, zasíťování parcel v lokalitě pod Březovou.

