Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 17. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 26.2.2020

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

17/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Strapka, Lukáše Finka, a zapisovatelem Martinu Klimpel
17/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o schválení cenové nabídky firmy LOKKI na vybavení
herny (č. ev. 199/20)
6. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o schválení peněžního daru (č. ev. 198/20)
7. Projednání rozdělení výsledku hospodaření MŠ Rozvadov za r. 2019 (č. ev. 197/20)
8. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o schválení účetní uzávěrky za r. 2019 (č. ev. 196/20)
9. Projednání smlouvy o dílo č. 01/2020 s Ing. Fichtlem, Tachov (č.j. R/114/20)
10. Projednání příkazní smlouvy č. 01/2020 s Ing. Fichtlem, Tachov (č.j. R/115/20)
11. Projednání cenové nabídky Ing. Kodýtka, Planá, na PD „Novostavba BD 15 b.j.
v Rozvadově – studie“
12. Projednání nového obecního Ceníku za půjčování obecního majetku a poskytování služeb
13. Projednání žádosti o uložení zeminy na pozemek p.p.č. 1541 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/108/20)
14. Projednání žádosti o prominutí smluvní pokuty (č.j. R/109/20)
15. Schválení prodeje parcel p.p.č. 25/55, p.p.č. 2790, p.p.č. 1315/73 v k.ú. Rozvadov dle GP
č. 815-460/2019 (č.j. R/626/19)
16. Schválení prodeje parcel p.p.č. 105/23 a p.p.č. 105/24 v k.ú. Rozvadov dle GP č. 813356/2019 (č.j. R/678/19)
17. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 1315/55 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/111/20)
18. Projednání návrhu rozpočtu ZŠ Rozvadov na r. 2020
19. Projednání cenové nabídky Ing. Presla, Štěnovice, na zpracování PD akce „Rozvadov
sběrný dvůr odpadů“ na p.p.č. 227/3 v k.ú. Rozvadov
20. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o souhlas zřizovatele s navýšením kapacity MŠ (č.j.
R/147/20)
21. Schválení smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území PK v r. 2020 (č.j. R/148/20)
22. Schválení uzavření smlouvy s České Radiokomunikace a.s., o zřízení služebnosti veřejné
komunikační sítě „Liniová stavba optického propoje Kundratice – Rozvadov“ (č.j. R/118/20)
23. Diskuze, různé
24. Závěr

17/5) účetní závěrku MŠ Rozvadov za rok 2019 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
17/6) uzavření smlouvy o dílo č. 01/2020 s Ing. Fichtlem, Tachov, na zajištění komplexní
administrace dodatečných prací a víceprací u VZ „Rozvadov – odstranění objektu č.p. 10 a
objektu na st.p.č. 93 v k.ú. Rozvadov“ v celkové ceně 25.000,- Kč (č.j. R/114/20)
17/7) uzavření příkazní smlouvy č. 01/2020 s Ing. Fichtlem, Tachov, na zpracování žádosti
obce o dotaci z PSOV na akci „Plošná oprava a změna povrchu MK Rozcestí“ včetně
administrace a vyhodnocení v ceně 28.000,- Kč + 4% z poskytnuté dotace (č.j. R/115/20)
17/8) přeložení projednání cenové nabídky Ing. Kodýtka, Planá, na PD „Novostavba BD 15 b.j.
v Rozvadově – studie“, na příští zasedání
17/9) nový obecní Ceník za půjčování obecního majetku a poskytování služeb s platností od
1.3.2020
17/10) žádost společnosti VESTAR GROUP a.s. o uložení zeminy na pozemek p.p.č. 1541
v k.ú. Rozvadov bezúplatně s tím, že nedojde k poškození zeleně na tomto pozemku ani v jeho
bezprostředním okolí a pozemek bude nejpozději do 31.12.2020 uveden do původního stavu
(č.j. R/108/20)
17/12) prodej 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, oddělených na základě GP č. 815-460/2019
z 29.11.2019, v ceně 88.990,- Kč, se současným zřízením předkupního práva na tyto parcely
v době trvání 10 let (č.j. R/626/19)
17/13) prodej parcel p.p.č. 105/23 o výměře 37 m2 a p.p.č. 105/24 o výměře 13 m2, vše v k.ú.
Rozvadov, oddělených na základě GP č. 813-356/2019 z 1.11.2019, v ceně 8.500,- Kč, se
současným zřízením předkupního práva na tyto parcely v době trvání 10 let (č.j. R/626/19)
17/15) návrh rozpočtu ZŠ Rozvadov na r. 2020
17/16) cenovou nabídku Ing. Presla, Štěnovice, na zpracování PD akce „Rozvadov sběrný dvůr
odpadů“ na p.p.č. 227/3 v k.ú. Rozvadov ve výši 75.000,- Kč
17/17) navýšení kapacity Mateřské školy Rozvadov, okres Tachov, p.o., Rozvadov 159, z 28
dětí na 30 dětí od 1.9.2020 (č.j. R/147/20)
17/18) uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území PK v r. 2020 ve výši 40.425,- Kč (č.j. R/148/20)
17/19) uzavření smlouvy s České Radiokomunikace a.s., o zřízení služebnosti veřejné
komunikační sítě „Liniová stavba optického propoje Kundratice – Rozvadov“ na p.p.č. 1215/7
v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova, za jednorázovou náhradu ve výši 1.100,- Kč bez DPH (č.j.
R/118/20)
17/21) jednorázový příspěvek obce na elektrické energie v č.p. 225 z celkového vyúčtování
v celkové částce 5.000,- Kč vč. DPH

17/23) úhradu správních poplatků obcí u podávání návrhů na vklad do KN při rušení
předkupního práva na prodané nemovitosti obcí po době uplynutí sjednané lhůty

II/

Neschvaluje

17/3) cenovou nabídku firmy LOKKI International s.r.o. pro MŠ Rozvadov na dovybavení
herny MŠ ve výši 128.390,- Kč s DPH
17/4) žádost o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 u MŠ Rozvadov do rezervního
fondu organizace ve výši 29.536,11 Kč s tím, že uvedené finanční prostředky budou převedeny
zpět na účet obce (č. ev. 197/20)
17/11) žádost o prominutí smluvní pokuty za nedodržení podmínky stavby rodinného domu
(č.j. R/109/20)
17/14) žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1315/55 v k.ú. Rozvadov o výměře cca 1.500 m2
pro stavbu RD z důvodu finanční náročnosti vybudování inženýrských sítí v této lokalitě (č.j.
R/111/20)

III/

Bere na vědomí

- poskytnutí peněžního daru p. Dulovce, Hošťka, pro MŠ Rozvadov, ve výši 2.000,- Kč (č. ev.
198/20)

- zpracování návrhu řešení celkové rekonstrukce kuchyně v MŠ s kapacitou 100 jídel a
s výdejem pro cizí strávníky firmou MUSIL GASTRO, s.r.o., Mar. Lázně
- zpracování studie Optimalizace silnice II/605 Rozvadov firmou D projekt Plzeň

IV/

Ukládá

17/20) místostarostovi jednat s VAK Karlovy Vary o řešení situace zásobování vodou
v Rozcestí

17/22) místostarostovi zjistit ceny stříšek na kontejnery komunálního odpadu

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Lukáš Finek

Místostarosta:

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

