Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 15. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 11.12.2019

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

15/1) ověřovateli zápisu Bořivoje Vrabce, Jindřicha Červeného, a zapisovatelem Martinu
Klimpel
15/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání Směrnice obce Rozvadov, kterou se stanovuje jednotný interní postup platný pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
6. Projednání Dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě o dílo č. 3/2019 s M. Dulovcem – stavební činnost
na akci „Stavební úpravy a přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště“
7. Projednání smlouvy o dílo č. 07/2019 s Ing. Fichtlem, Tachov (č.j. R/801/19)
8. Projednání návrhu smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní s GasNet, s.r.o. (č.j. R/417/19)
9. Projednání cenové nabídky ing. Kodýtka na PD akce „Prodloužení vodovodu a nová
vodovodní přípojka k č.p. 142“
10. Projednání stížnosti nájemníků byt. domu č.p. 290 v Rozvadově (č.j. R/727/19)
11. Schválení rozpočtu obce Rozvadov na rok 2020 (včetně projednání žádosti o opravu částky
neinvestičního příspěvku pro ZŠ)
12. Schválení střednědobého výhledu na rok 2021-2022 MŠ Rozvadov
13. Schválení střednědobého výhledu na rok 2021-2022 ZŠ Rozvadov
14. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Stodské nemocnici, a.s.
15. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Obci Bublava (č.j. R/745/19)
16. Projednání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Středisku Víteček
17. Schválení Rozpočtového opatření č. 4/2019
18. Projednání zápisu kontroly FV č.10/19 a zápisu předběžné FK č. 12/19
19. Projednání zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za období od 1.1. do
31.10.2019
20. Projednání žádosti o koupi parcely p.p.č. 55/2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/742/19)
21. Projednání žádosti o koupi pozemku st.p.č. 399 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/741/19)
22. Projednání žádosti o prodej pozemku st.p.č. 424 s č.p. 234 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/740/19)
23. Projednání uzavření darovací smlouvy (č.j. R/803/19)
24. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rozvadov č. 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozvadov
25. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rozvadov č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
26. Schválení Obecně závazné vyhlášky obce Rozvadov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů

27. Projednání žádosti o vyjádření ke stavbě (č.j. R/695/19)
28. Projednání zápisů kontrolního výboru č. 1– 3/2019
29. Schválení bezúplatného převodu parcely p.p.č. 962/3 v k.ú. Rozvadov
30. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 2660/2 v k.ú. Rozvadov se současným zřízením
předkupního práva (č.j. R/329/19)
31. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 367/17 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova se současným
zřízením předkupního práva (č.j. R/323/19)
32. Projednání cenové nabídky Silnic Horšovský Týn a.s. na opravu sjezdu v obci Sv. Kateřina
33. Projednání žádosti o souhlas s výstavbou dobíjecí stanice v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/724/19)
34. Schválení věcného břemene chůze a jízdy dle GP č. 418-14/2019
35. Schválení smlouvy o výkonu stavebního a technického dozoru investora při realizaci díla
„Rekonstrukce šaten v Rozvadově“
36. Projednání žádosti o pronájem pozemku p.p.č. 227/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/809/19)
37. Schválení smluv o dílo č. 7/2019 a č. 8/2019 se Silnicemi Horšovský Týn
38. Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2019 se Silnicemi Horšovský Týn
39. Projednání podání žádosti obce o prodej pozemků p.p.č. 981/2 a st.p.č. 194 v k.ú. Rozvadov
40. Diskuze, různé
41. Závěr
15/3) Směrnici obce Rozvadov, kterou se stanovuje jednotný interní postup platný pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu
15/4) Dodatek č. 1 ve výši 1.794.578,- Kč ke smlouvě o dílo č. 3/2019 na akci „Stavební úpravy
a přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště“
15/5) Dodatek č. 2 ve výši 239.369,- Kč ke smlouvě o dílo č. 3/2019 na akci „Stavební úpravy
a přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště“
15/6) smlouvu o dílo č. 07/2019 na zajištění komplexní administrace dodatečných prací a
víceprací zakázky „Stavební úpravy a přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště“ v celkové
ceně díla 12.000,- Kč (č.j. R/801/19)
15/7) cenovou nabídku na zhotovení dokumentace k územnímu souhlasu + inž. činnost akce
„Prodloužení vodovodu a nová vodovodní přípojka k č.p. 142“ v kompletní ceně 45.980,- Kč
s DPH
15/8) tříčlennou komisi pro provedení kontroly čerpání obecních finančních prostředků
v Základní škole Rozvadov, s předsednictvím člena zastupitelstva pana Bořivoje Vrabce
15/9) žádost o opravu částky neinv. příspěvku pro ZŠ v obecním návrhu rozpočtu obce na
1.350.000,- Kč.
15/10) rozpočet obce Rozvadov na rok 2020 v hlavních ukazatelích a dle odvětvového třídění
rozpočtové skladby. Rozpočet je stanoven jako rozpočet schodkový.
Příjmy
60.907.000,- Kč
Výdaje
134.215.500,- Kč
Financování
73.308.500,- Kč
Součástí rozpočtu obce jsou stanovení závazných ukazatelů příspěvkové organizace – MŠ, ZŠ

15/11) střednědobý výhled MŠ Rozvadov na období 2021-2022
15/12) střednědobý výhled ZŠ Rozvadov na období 2021-2022
15/13) schvaluje žádost o poskytnutí finančního příspěvku Stodské nemocnici, a.s., na nákup
převozového křesla, ve výši 20.000,- Kč
15/14) žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středisku Víteček ve výši 10.000,- Kč
15/15) Rozpočtové opatření č. 4/2019
15/16) vyhlášení záměru prodeje pozemku st.p.č. 399 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/741/19)
15/17) vyhlášení záměru prodeje pozemku st.p.č. 424 s č.p. 234 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/740/19)
15/18) uzavření darovací smlouvy se společností King´s casino a.s., Rozvadov 7, na částku
278.300,- Kč pro podporu kulturních a hudebních akcí, pořádaných obcí (č.j. R/803/19)
15/19) Obecně závaznou vyhlášku obce Rozvadov č. 1/2019, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Rozvadov
15/20) Obecně závaznou vyhlášku obce Rozvadov č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
15/21) Obecně závaznou vyhlášku obce Rozvadov č. 3/2019, o místním poplatku ze psů
15/22) bezúplatný převod parcely p.p.č. 962/3 v k.ú. Rozvadov o výměře 459 m2, oddělené na
základě GP č. 808-261/2019 z původní parcely p.p.č. 962/1, z vlastnictví Obce Rozvadov do
vlastnictví Plzeňského kraje (č.j. R/547/19)
15/23) prodej parcely p.p.č. 2660/2 v k.ú. Rozvadov o výměře 57 m2, oddělené na základě GP
č. 682-300/2013 z původní parcely p.p.č. 2660, v ceně 13.925,- Kč, se současným zřízením
předkupního práva na tuto parcelu v době trvání 10 let (č.j. R/329/19)
15/24) prodej parcely p.p.č. 367/17 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova o výměře 84 m2,
oddělené na základě GP č. 421-18/2019 z původní parcely p.p.č. 367/2, v ceně 12.600,- Kč, se
současným zřízením předkupního práva na tuto parcelu v době trvání 10 let (č.j. R/323/19)
15/25) cenovou nabídku Silnic Horšovský Týn a.s. na opravu sjezdu v obci Sv. Kateřina ve výši
58.450,- Kč bez DPH
15/26) výstavbu dobíjecí stanice na p.p.č. 350/12 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova na základě
žádosti společnosti TOLZA, spol. s r.o., IČO 26970678, Kaštanová 539/64, 620 00 Brno, (č.j.
R/724/19)
15/27) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti - práva chůze a jízdy - přes
pozemky obce na pozemek p.p.č. 367/16 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova v rozsahu
vyznačeném v geometrickém plánu č. 418-14/2019, pro oprávněného Truck Wash Bohemia,
s.r.o., IČO: 07148542, se sídlem Řeznická 1486/5, 110 00 Praha 1, za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč

15/28) přeložení projednání smlouvy o výkonu stavebního a technického dozoru investora při
realizaci díla „Rekonstrukce šaten v Rozvadově“ na příští zasedání
15/30) uzavření smlouvy o dílo č. 7/2019 se Silnicemi Horšovský Týn a.s. na provedení díla
„Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace Milíře“ v ceně 552.311,85 Kč vč. DPH
15/31) uzavření smlouvy o dílo č. 8/2019 se Silnicemi Horšovský Týn a.s. na provedení díla
„Svatá Kateřina – odvodnění štěrbinovým žlabem včetně úprav okolních ploch“ v ceně
380.097,08 Kč vč. DPH
15/32) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/2019 se Silnicemi Horšovský Týn na akci
„Plošná oprava a změna povrchu místní komunikace – Sv. Kateřina a Milíře – II. etapa“,
obsahující navýšení původní ceny díla o 484.381,76 Kč vč. DPH
15/33) podání žádosti obce o odprodej pozemků p.p.č. 981/2 o výměře 2.757 m2 a st.p.č. 194
o výměře 42 m2 v k.ú. Rozvadov u Biskupství plzeňského

II/

Neschvaluje

15/29) žádost o pronájem pozemku p.p.č. 227/1 v k.ú. Rozvadov pro zřízení paintballového
hřiště

III/

Bere na vědomí

- zápis kontroly FV č. 10/19 a zápis předběžné FK č. 12/19
- Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za období od 1.1.2019 – 31.10.2019
se závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
- zápisy kontrolního výboru č. 1– 3/2019

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Bořivoj Vrabec
.............................................. dne ...........................................
Jindřich Červený

Místostarosta:

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

