Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 21. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 19.10.2016

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

21/1) ověřovateli zápisu Martina Ábela, Jindřicha Červeného, a zapisovatelem Ing. Alenu
Svobodovou
21/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání cenových nabídek firem CIME, s.r.o. a VITALTECH na koupi nového
obecního kloubového nakladače
6. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2016
7. Projednání informace o čerpání a plnění rozpočtu obce za období 1-9/2016
8. Projednání zápisů finančního výboru č. FV 14/16, FV 15/16
9. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o souhlas zřizovatele s realizací projektu OP VVV
„Zlepšujeme kvalitu výuky“
10. Projednání žádostí o prodej parcel st.p.č. 180, 181, 182 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/2174/16, R/2301/16)
11. Projednání žádosti o prodej částí parcel p.p.č. 2660 a 1463/1 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/2246/16)
12. Projednání žádosti o prodej stavební parcely v obci pro výstavbu RD (č.j. R/2291/16)
13. Projednání žádosti o prodej parcely p.p.č. 1315/57 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/2290/16)
14. Projednání žádosti o prodej objektu č.p. 232 v Rozvadově (č.j. R/2243/16)
15. Projednání žádosti o prodej části parcely p.p.č. 1160/1 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/2322/16)
16. Projednání žádosti o souhlas obce s převodem parcely p.p.č. 25/24 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/2238/16)
17. Projednání stavu plynového kotle v ZŠ Rozvadov
18. Projednání žádosti VESTAR GROUP a.s. o souhlas se zvýšenou hlukovou zátěží
v nočních hodinách
19. Diskuze, různé
20. Závěr
21/3) cenovou nabídku na koupi kloubového nakladače Giant V452T HD za 33.710,00 Euro
bez DPH společnosti VITALTECH a objednávku od dodavatele SOME Technika s.r.o.
Jindřichův Hradec na koupi kloubového nakladače Giant V452T HD v ceně 1.437.907,- Kč
včetně DPH
21/4) rozpočtové opatření č. 2/2016

21/5) realizaci projektu OP VVV „Zlepšujeme kvalitu výuky“ (podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony) v hodnotě 253.002,- Kč bez spoluúčasti příjemce na
období 9/2016 – 8/2018 Mateřskou školou Rozvadov, okres Tachov, p.o.
21/8) odpovědět na žádost o prodej nekonkretizované stavební parcely v obci pro výstavbu
RD v tom smyslu, že obec momentálně žádné volné parcely pro výstavbu nemá a ať sleduje
úřední desku a pak se řádně přihlásí do vyhlášeného výběrového řízení (č.j. R/2291/16)
21/10) přeložení projednání žádosti o prodej objektu č.p. 232 v Rozvadově s pozemkem a
části pozemku p.p.č. 239/1 v k.ú. Rozvadov za účelem bydlení a podnikání, na příští zasedání
(č.j. R/2243/16)
21/11) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 1160/19 o výměře 91 m2 v k.ú. Svatá Kateřina
u Rozvadova, oddělené z původní p.p.č. 1160/1 na základě GP č. 394-69/2016 z 8.4.2016
21/13) nákup nového plynového kotle pro ZŠ Rozvadov
21/14) odpovědět na žádost společnosti VESTAR GROUP a.s. o souhlas se zvýšenou
hlukovou zátěží v nočních hodinách v tom smyslu, že zákon upravuje dobu nočního klidu od
22:00 do 6:00 hodin a toto je třeba respektovat
21/15) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 500.000,- Kč pro TJ Rozvadov, z.s.
21/16) bezúplatný převod parcely p.p.č. 154/7 v k.ú. Rozvadov a panelové komunikace na
tomto pozemku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec Rozvadov (č.j.
R/2151/16)

II/

Neschvaluje

21/6) žádost o prodej parcel st.p.č. 180, 181, 182 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/2174/16)
21/7) žádost o prodej parcel st.p.č. 180, 181, 182 a části p.p.č. 367/2 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova (č.j. R/2301/16)
21/9) žádost o prodej parcely p.p.č. 1315/57 v k.ú. Rozvadov nebo její části pro výstavbu RD
(č.j. R/2290/16)
21/12) žádost o souhlas obce s převodem parcely p.p.č. 25/24 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/2238/16)

III/

Bere na vědomí

- informaci o čerpání a plnění rozpočtu obce za období 1-9/2016
- zápisy finančního výboru č. FV 14/16, FV 15/16

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Jindřich Červený

Starosta:

.............................................. dne ...........................................
Bořivoj Vrabec

