Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 39. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 25.7.2018
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

39/1) ověřovateli zápisu Martina Ábela, Stanislava Mrhálka, a zapisovatelem Martinu Klimpel
39/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání uzavření smlouvy o dílo s Ing. J. Rojtem, Domažlice, na zpracování PD pro ÚR
akce „Napojení MK na sil. II/605 – úprava plochy před poštou v obci Rozvadov“
6. Projednání uzavření smlouvy s GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene – plynárenského
zařízení - na p.p.č. 25/39 a 25/40 v k.ú. Rozvadov
7. Projednání plánu společných zařízení pro pozemkové úpravy v k.ú. Hošťka
8. Schválení vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 225/178 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/127/18)
9. Schválení prodeje parcel p.p.č. 25/49, 34/9 a 36/3 v k.ú. Rozvadov se současným zřízením
věcného břemene – služebnosti cesty po p.p.č. 34/1 v k.ú. Rozvadov a se současným zřízením
předkupního práva obce (č.j. R/263/18)
10. Projednání návrhu společnosti VESTAR GROUP a.s., Rozvadov, na prodej nemovitosti –
parcely st.p.č. 499/2 s budovou bez č.p. v k.ú. Rozvadov (č.j. R/479/18)
11. Projednání žádosti společnosti Rozvadov Investmens s.r.o., Teplice, o prodej pozemků
st.p.č. 422 s budovou č.p. 232 a st.p.č. 424 s budovou č.p. 234, vše v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/478/18)
12. Diskuze, různé
13. Závěr
39/3) přednostní projednání bodů č. 10 a č. 11 před ostatními body jednání
39/4) vyhlášení záměru prodeje pozemků st.p.č. 422 o výměře 368 m2 s budovou č.p. 232 a
st.p.č. 424 o výměře 519 m2 s budovou č.p. 234, vše v k.ú. Rozvadov, za účelem přestavby
těchto budov na ubytovací zařízení, s podmínkou výstavby nové samostatné příjezdové cesty
k části areálu s ubytovnami, výstavby zdi, dělící areál na 2 samostatné části, a odkanalizování
areálu Kóta, před vlastní výstavbou ubytovacích zařízení na prodávaných parcelách (č.j.
R/478/18)
39/5) koupi parcely st.p.č. 499/2 o výměře 200 m2 s budovou bez č.p. v k.ú. Rozvadov od
společnosti VESTAR GROUP a.s., Rozvadov, IČO 26362686, se sídlem Rozvadov č.p. 7,
celkové ceně 350.000,- Kč (č.j. R/479/18)
39/6) uzavření smlouvy o dílo s Ing. Rojtem, Domažlice, na vypracování studie a PD pro ÚR
akce „Napojení MK na sil. II/605 – úprava plochy před poštou v obci Rozvadov“, v celkové
ceně 72.000,- Kč bez DPH

39/7) uzavření smlouvy s GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene – plynárenského zařízení
„ROZ Rozvadov – p.p.č. 25/39, STP + 3 příp. k 21 BJ“ - na p.p.č. 25/39 a 25/40 v k.ú. Rozvadov
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000,- Kč
39/8) plán společných zařízení pro pozemkové úpravy v katastrálním území Hošťka
39/9) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 225/178 o výměře 973 m2 v k.ú. Rozvadov,
oddělené na základě GP č. 774-87/2018 z původní parcely p.p.č. 225/169
39/10) prodej parcel p.p.č. 25/49 o výměře 21 m2, p.p.č. 34/9 o výměře 269 m2 a p.p.č. 36/3 o
výměře 43 m2, vše v k.ú. Rozvadov, oddělených na základě GP č. 715-179/2015 ze dne
9.6.2015, v celkové ceně 59.030,- Kč, se současným zřízením věcného břemene – služebnosti
cesty po p.p.č. 34/1 v k.ú. Rozvadov pro kupujícího, a se současným zřízením předkupního
práva na prodávané parcely v délce trvání 10 let pro prodávajícího (č.j. R/263/18)

II/

Bere na vědomí

- informaci p. Červeného o financování podzimní části fotbalu ve výši 200.000,- Kč z rozpočtu
TJ Rozvadov
Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Stanislav Mrhálek

Starosta:

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

