Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 16. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 22.1.2020

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

16/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Horáčka, Antonína Jambora, a zapisovatelem Martinu Klimpel
16/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání nové výše odměn pro zastupitele
6. Projednání zápisu kontrolního výboru č. 4/19
7. Projednání koupě části pozemku st.p.č. 266 v k.ú. Rozvadov
8. Projednání cenových nabídek na výkon technického dozoru investora akce „Stavební
úpravy a přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště Rozvadov“
9. Projednání návrhu změny katastrální hranice v rámci KoPÚ Žebráky s částí k.ú. Jedlina a
Nové Domky (č.j. R/4020)
10. Projednání žádosti o souhlas s uložením plynové přípojky do pozemků p.p.č. 56/11 a
61/42 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/26/20)
11. Projednání nabídky na ošetření fotbalového hřiště v r. 2020
12. Projednání žádosti o zrušení předkupního práva obce k pozemkům p.p.č. 1339, 1340,
1341 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j. R/25/20)
13. Projednání cenové nabídky na realizaci GP pro rozdělení pozemků v obci dle jejich
užívání
14. Schválení vyhlášení záměru prodeje pozemků p.p.č. 25/55, 2790 a 1315/73 v k.ú.
Rozvadov (č.j. R/626/19)
15. Projednání žádosti o prodej pozemku st.p.č. 399 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/741/19)
16. Projednání žádosti o prodej pozemku st.p.č. 424 s č.p. 234 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/740/19)
17. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ Rozvadov na r. 2020
18. Projednání cenové nabídky firmy TEWIKO systems 2020 na instalaci bezdrátového
rozhlasového systému
19. Diskuze, různé
20. Závěr
16/3) svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 29.206,- Kč, předseda výboru: 3.245,- Kč, člen zastupitelstva: 1.623,- Kč s tím,
že odměna bude poskytována s účinností ode dne přijetí příslušného usnesení zastupitelstvem
obce

16/4) obeslat vlastníky bytového domu č.p. 171 v Rozvadově dopisem ohledně možnosti
odkoupení části pozemku st.p.č. 266 v k.ú. Rozvadov
16/5) cenovou nabídku na výkon technického dozoru investora akce „Stavební úpravy a
přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště Rozvadov“ v jednorázové částce 32.500,- Kč, po
dobu trvání stavby
16/6) návrh změny katastrální hranice v rámci KoPÚ Žebráky s částí k.ú. Jedlina a Nové
Domky (č.j. R/40/20)
16/7) uložení plynové přípojky k RD č.p. 129 v Rozvadově do obecních pozemků p.p.č. 56/11
a 61/42 v k.ú. Rozvadov se současným uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - uložení
plynové přípojky - přes pozemky obce p.p.č. 56/11 a 61/42 v k.ú. Rozvadov na pozemek st.p.č.
41 v k.ú. Rozvadov, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč
16/8) nabídku HAREKO, s.r.o., na ošetření fotbalového hřiště v r. 2020, v celkové výši 67.760,Kč s DPH
16/9) trvalé vzdání se předkupního práva obce k pozemkům p.p.č. 1339, 1340, 1341 (původní
parcely st.p.č. 180, 181, 182) v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova a výmaz údaje o předkupním
právu obce k uvedeným pozemkům z katastru nemovitostí
16/10) cenovou nabídku společnosti Geodezie Český západ s.r.o., Tachov, na realizaci GP pro
rozdělení pozemků v obci dle jejich užívání, v ceně 55.176,- Kč vč. DPH
16/11) vyhlášení záměru prodeje parcel p.p.č. 25/55 o výměře 295 m2, p.p.č. 2790 o výměře
85 m2 a p.p.č. 1315/73 o výměře 117 m2, vše v k.ú. Rozvadov, nově vytvořených – oddělených
na základě GP č. 815-460/2019 z 29.11.2019

16/13) přeložení projednání návrhu rozpočtu ZŠ Rozvadov na r. 2020 na příští zasedání, za
účasti ředitelky ZŠ
16/14) cenovou nabídku firmy TEWIKO systems 2020 na instalaci bezdrátového rozhlasového
systému v ceně 290.097,50 Kč s DPH

II/

Neschvaluje

16/12) žádost společnosti King´s shops s.r.o., Rozvadov 8, o prodej pozemku st.p.č. 424 o
výměře 519 m2 s objektem č.p. 234 v k.ú. Rozvadov – ubytovna Kóta - za cenu 600.000,- Kč
dle znaleckého posudku z důvodu nepřipravenosti inženýrských sítí v daném území

III/

Bere na vědomí

- zápis kontrolního výboru č. 4/19

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Zdeněk Horáček

.............................................. dne ...........................................
Antonín Jambor

Místostarosta:

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

