Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 12. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 25.9.2019
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

12/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Strapka, Martina Ábela, a zapisovatelem Martinu Klimpel
12/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání žádosti o zavedení vody a elektřiny na zahrádku (č.j. R/627/19)
6. Projednání realizace stavby IV-12-0014539 “Rozvadov, TC, p.č. 62- kNN“ (č.j. R/606/19)
7. Projednání protokolu z jednání hodnotící komise k zakázce „VO Rozvadov – I. etapa“
8. Projednání smlouvy o dílo č. 1914431792 se společností Silnice Horšovský Týn a.s.
9. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 225/169 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/516/19)
10. Projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „VO Rozvadov – I. etapa“
11. Projednání faktury č. VF219 Ing. Fichtla, Tachov
12. Projednání faktury č. VF319 Ing. Fichtla, Tachov
13. Projednání faktury č. VF419 Ing. Fichtla, Tachov
14. Projednání požadavku MŠ Rozvadov na opravy (č.j. R/532/19)
15. Projednání smlouvy o dílo č. 04/2019 s Ing. Fichtlem, Tachov
16. Projednání smlouvy o dílo č. 05/2019 s Ing. Fichtlem, Tachov
17. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
8800088955/1/BVB/P a smlouvy o přeložce č. 4000216411 s GridServices, s.r.o. (č.j.
R/607/19)
18. Projednání žádosti o instalaci odpovídajících dveří do provozovny v čp. 104 v Rozvadově
(č.j. R/572/19)
19. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-0013879/VB1 s ČEZ Distribuce, a.s.
20. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 61/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/536/19)
21. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 1491/10 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/651/19)
22. Projednání vytyčovacího náčrtu č. 808-261/2019
23. Projednání žádosti OMEXOM GA Energo s.r.o. o vyjádření k připravované stavbě – nové
technické řešení (2) a žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
– služebnosti a o právu provést stavbu (č.j. R/499/19)
24. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 64/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/611/19)
25. Projednání žádosti o odstranění trubek na vodu z pozemku (č.j. R/522/19)
26. Projednání stížnosti a žádosti o řešení situace s parkováním v obci (č.j. R/629/19)
27. Projednání urgence žádosti o dobudování dětského hřiště (č.j. R/630/19)
28. Projednání opakované žádosti o provedení oprav v bytovém domě č.p. 291 (č.j. R/628/19)
29. Projednání žádosti o prodej částí pozemků p.p.č. 25/1, 1315/59, st.p.č. 216 v k.ú. Rozvadov
(č.j. R/626/19)
30. Projednání žádosti ZŠ Rozvadov o výjimku z počtu žáků (č.j. R/645/19)

31. Projednání žádosti SPIE Elektrovod, a.s., o souhlas s umístěním stavby na pozemku p.p.č.
367/2 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j. R/511/19)
32. Projednání žádosti SÚS PK o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 962/3 v k.ú. Rozvadov
(č.j. R/547/19)
33. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 2660 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/329/19)
34. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č.367/2 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/323/19)
35. Schválení definic drobných úprav v obecních bytech
36. Schválení výše úhrady vybavení v obecních bytech
37. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2019
38. Projednání návrhu na vyřazení majetku – likvidační protokol č. 1/2019
39. Schválení faktury firmy Dulovec za provedené vícepráce v ZŠ
40. Projednání cenové nabídky společnosti Chytrá dotace s.r.o. na administraci schválené
žádosti o dotaci v rámci OPŽP a administraci výběru dodavatele k této akci
41. Schválení cenové nabídky firmy Chejnovský na zabudování van v BD 289-291
42. Diskuze, různé
43. Závěr
12/4) odložení projednání realizace stavby IV-12-0014539 “Rozvadov, TC, p.č. 62- kNN“ na
příští zasedání (č.j. R/606/19)
12/5) odložení projednání protokolu z jednání hodnotící komise k zakázce „VO Rozvadov – I.
etapa“ na příští zasedání
12/7) smlouvu o dílo č. 1914431792 se společností Silnice Horšovský Týn a.s.
12/8) odložení projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „VO Rozvadov – I. etapa“ na
příští zasedání
12/9) zrušení bodů jednání 11, 12, 13
12/11) smlouvu o dílo č. 04/2019 s Ing. Fichtlem, Tachov
12/12) smlouvu o dílo č. 05/2019 s Ing. Fichtlem, Tachov
12/13) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 8800088955/1/BVB/P a
smlouvu o přeložce č. 4000216411 s GridServices, s.r.o. (č.j. R/607/19)
12/15) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0013879/VB1 s ČEZ Distribuce, a.s.
12/16) žádost OMEXOM GA Energo s.r.o. o vyjádření k připravované stavbě – nové technické
řešení (2) a žádosti o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene –
služebnosti a o právu provést stavbu (č.j. R/499/19) s podmínkou, že zbudování sloupku
nenaruší novou komunikaci
12/17) odložení projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 64/1 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/611/19)
12/19) návrh zajištění parkovacího místa v režimu 1 byt – jedno garantované parkovací místo

12/20) zakoupení plachty na pískoviště na dětském hřišti u čp. 291 a zanesení nových herních
prvků do rozpočtu na r. 2020
12/21) kontaktovat soudního znalce, který posoudí všechny hlášené závady v č.p. 289 – 291
12/22) pořízení GP na p.p.č. 25/1, 1315/59, st.p.č. 216 v k.ú. Rozvadov na oddělení oplocené
části
12/23) žádost ZŠ Rozvadov o výjimku z počtu žáků (č.j. R/645/19)
12/24) žádost SPIE Elektrovod, a.s., o souhlas s umístěním stavby na pozemku p.p.č. 367/2
v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j. R/511/19)
12/25) pronájem společnosti SPIE Elektrovod, a.s., ve výši 15.000,- Kč ročně bez DPH po dobu
10 let od realizace
12/26) žádost SÚS PK o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 962/3 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/547/19)
12/27) vyhlášení záměru prodeje pozemku p.p.č. 2660/2 o výměře 57 m2 v k.ú. Rozvadov,
odděleného na základě GP č. 682-300/2013 (č.j. R/329/19)
12/28) vyhlášení záměru prodeje pozemku p.p.č. 367/17 o výměře 84 m2 v k.ú. Svatá Kateřina
u Rozvadova, odděleného na základě GP č. 421-18/2019 (č.j. R/323/19)
12/29) definice drobných úprav v obecních bytech s platností od 1.10.2019
12/30) výše úhrady vybavení v obecních bytech dle přiložené tabulky s platností od 1.10.2019
12/31) rozpočtové opatření č. 2/2019
12/32) likvidační protokol č. 1/2019 na vyřazení majetku obce – SU 028 v celkové hodnotě
514.711,- Kč, OTE v celkové hodnotě 120.746,- Kč
12/33) proplacení faktury č. 2019/26 firmy Dulovec na částku 242.661,- Kč po ukončení
veškerých stavebních prací
12/34) cenovou nabídku společnosti Chytrá dotace s.r.o. na administraci schválené žádosti obce
o dotaci v rámci OPŽP v ceně 35.000,-Kč a na administraci výběru dodavatele k této akci v
ceně 19.900,- Kč

II/

Neschvaluje

12/14) žádost o instalaci odpovídajících dveří do provozovny v čp. 104 v Rozvadově (č.j.
R/572/19)

III/

Bere na vědomí

- vytyčovací náčrt č. 808-261/2019

IV/

Ukládá

12/3) starostovi vyřídit do příště přívod vody na nové zahrádky
12/6) místostarostovi zkompletovat veškeré podklady k zakázce „VO Rozvadov – I. etapa“
12/10) starostovi vyřešit žádost MŠ Rozvadov na opravy (č.j. R/532/19)
12/18) místostarostovi dále jednat s SPÚ ohledně koupě parcely 56/1 v k.ú. Rozvadov, popř. o
zřízení věcného břemene
12/35) místostarostovi písemně doložit od VAK Karlovy Vary, zda je kasino napojeno na své
vrty a zajistit vzorky pitné vody z několika míst v Rozvadově
12/36) starostovi zjistit možnosti nápravy neplatné kupní smlouvy s firmou Kings shops na
objekty v areálu Kóty
12/37) kontrolnímu výboru prověřit podněty občanů, dále porušení zákona o svobodném
přístupu k informacím, porušení usnesení, porušení zákona o obcích, nerespektování usnesení
o uzavření smlouvy s jiným subjektem

Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Martin Ábel

.............................................. dne ...........................................
Zdeněk Strapek

Starosta:

.............................................. dne ...........................................
Pavel Pajer

