Pozvánka na
Slet čarodějnic
Spolek Revital zve všechny na
tradiční Slet čarodějnic, který
se uskuteční ve sportovním
areálu Rozvadov v sobotu 30.
dubna od 17:00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
Těšíme se na čarodějnice
všeho věku a vzhledu!

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na
ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Rozvadov může
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra
určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o
hmotnosti 7,18 t. Na každého obyvatele tak
připadá 9,21 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím
uspořena spotřeba elektřiny a produkce
skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla i část
dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou
výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o
podílu na zlepšení životního prostředí, které na
základě dosažených výsledků vystavil kolektivní
systém pro sběr a recyklaci vysloužilých
spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok
2021 k úspoře produkce CO2 o 84,48 tun. Víte
kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 33 ks.
Nebylo nutné vytěžit 4 209,39 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 158 krát.
Došlo také k úspoře 43 332,28 kWh energie. Asi
stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus
myčky nádobí 43333 krát.
Podařilo se recyklovat 4 133,58 kg železa. Toto
množství recyklovaného železa by bylo možné
použít pro výrobu 170 ks nových praček, bez
nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 145,65 kg mědi, což by postačilo pro ražbu
25894 1€ mincí, nebo 176,77 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 11785 plechovek o objemu 0,33l.

Usnesení z dubnového
zasedání zastupitelstva
Schváleno
Rozpočtové opatření č. 1/2022
cenovou nabídku Ing. N. Prinzové,
Mar. Lázně, na zpracování PD k provedení
stavby „Úprava sídlištní zeleně vnitrobloku
bytového souboru v obci Rozvadov“ ve výši
76.950,- Kč
uzavření smlouvy č. 111024/2022
s AXIOM energineering s.r.o. Pardubice o
poskytování odborných služeb při získání
dotace z operačního programu ŽP z fondů
EU na revitalizaci obecní vodní nádrže na
p.p.č. 624/3 v k.ú. Rozvadov v ceně 94.000,Kč bez DPH + 3% z celkové výše dotace
uzavření smlouvy č. 111025/2022
s AXIOM energineering s.r.o. Pardubice o
poskytování odborných služeb při získání
dotace z operačního programu ŽP z fondů
EU na revitalizaci obecní vodní nádrže na
p.p.č. 366/7 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
v ceně 94.000,- Kč bez DPH + 3% z celkové
výše dotace
cenovou nabídku Berger – Huck
s.r.o., Horní Jelení, na zakoupení stožárů a
záchytné fotbalové sítě včetně příslušenství
ve výši 241.182,- Kč s DPH

žádost o prodloužení lhůty
k předložení kolaudačního rozhodnutí pro
kolaudaci rodinného domu na p.p.č. 7/12
v k.ú. Rozvadov, a to do termínu 31.12.2022
prodej pozemku p.p.č. 128/7 v k.ú.
Rozvadov o výměře 70 m2 společnosti
VESTAR GROUP a.s., IČO 26362686, se
sídlem Rozvadov 7, v ceně 11.900,- Kč +
DPH
vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 185/39 v k.ú. Nové Domky o výměře
93 m2, oddělené na základě GP č. 113317/2021
vyhlášení záměru prodeje parcely
p.p.č. 1167/9 v k.ú. Svatá Kateřina u
Rozvadova o výměře 73 m2, oddělené na
základě GP č. 433-385/2020
přeložení projednání
pronájem parkovacího místa u
potravin v Rozvadově pro
prodejny rychlého občerstvení,
zasedání

žádosti o
prodejny
umístění
na příští

počet zastupitelů obce Rozvadov
na příští volební období, a to 9 zastupitelů
uzavření dohody s ČR–KŘP
Plzeňského kraje o využívání obecního
kamerového monitorovacího systému
zapůjčení obecního párty stanu
Městu Přimda na Přimdský den 18.6.2022
v ceně 10.000,- Kč + DPH

cenovou nabídku Zahradní a
parková spol. s r.o., Mar. Lázně, na výsadbu
záhonu růží a trvalek v okolí kašny –
Rozvadov, v ceně 396.098,47 Kč s DPH
instalaci dlažby v obecním parku v
rozsahu: kruh kolem fontány a průchozí
chodníček parkem po delší straně
uzavření smlouvy o dílo se SPIRAL
spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem, na
zpracování PD akce „Rozvadov – rozšíření
hřbitova“, s cenou plnění ve výši 870.000,Kč bez DPH s tím, že smlouva bude
podepsána až po udělení souhlasu vlastníka
pozemku se stavbou na cizím pozemku a
podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na
odprodej pozemku
uzavření smlouvy o dílo se SPIRAL
spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem, na
zpracování PD akce „Novostavba bytových
domů – 3 BD – 15 bytů – v obci Rozvadov“,
s cenou plnění ve výši 432.900,- Kč bez DPH
uzavření smlouvy s Innovation
One s.r.o. o poskytování služeb poradenství
pro obecní úřad na dobu určitou 1 rok
s úhradou ve výši 6.400,- Kč bez DPH
měsíčně

prodej nepotřebné zámkové
dlažby z majetku obce

Oznámení o příštím
termínu zasedání
zastupitelstva
Zveme všechny občany na další
veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná ve středu
18. 5. 2022 od 17:00 hodin
v zasedací místnosti obecního
úřadu Rozvadov.

Nový termín akce
Ukliďme Česko
Vzhledem k nepříznivému
počasí se akce Ukliďme Česko
nekonala podle původního
plánu.
Uskuteční se 14.5.2022

Neschváleno
žádost o prodej p.p.č. 25/50 a části
p.p.č. 25/1 v k.ú. Rozvadov

(viz plakát na poslední straně).

