Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 30. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 21.4.2021
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

30/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Miroslava Meszároše, a zapisovatelem Martinu
Klimpel
30/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání zápisu z kontroly č. 1/2021 kontrolního výboru obce Rozvadov
6. Projednání pronájmu prodejny potravin v Rozvadově
7. Projednání dodatku ke smlouvě o dílo č. 05/2020 s BKV Stavební společnost s.r.o.
8. Projednání návrhu ceny za nový spoj do Přimdy společnosti POVED s.r.o.
9. Projednání dohody o narovnání s Energie Pro s.r.o.
10. Schválení žádosti o zrušení předkupního práva (č.j. R/264/21)
11. Projednání podnětu Biskupství plzeňského k jednání ohledně kostela ve Sv. Kateřině (č.j.
R/255/21)
12. Projednání cenové nabídky Ivo Rudolfa, Bečov n. Teplou, č. 7/2021, na zhotovení pomníku
13. Projednání cenové nabídky Ivo Rudolfa, Bečov n. Teplou, č. 8/2021, na zhotovení doplňků
pomníku
14. Projednání cenové nabídky BKV spol. s r.o., Tachov, na opravu obvodové zdi a schodiště
hřbitova ve Sv. Kateřině
15. Projednání cenové nabídky Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., Ledce, na nákup 2 ks vstupních
vrat do areálu ZŠ
16. Projednání cenové nabídky Podlahy na podlahy, Klatovy, na obložení sloupů v sále OÚ
17. Projednání cenové nabídky P. Kochty, Tachov, na nátěr balkonů v BD č.p. 239-241
v Rozvadově
18. Projednání cenové nabídky p. Juríčka, Sv. Kateřina, na nátěr střechy BD č.p. 191
v Rozvadově
19. Projednání cenové nabídky BKV spol. s r.o., Tachov, na zhotovení betonového plotu mezi
OÚ a poštou
20. Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s., o fin. příspěvek (č.ev. 402/21)
21. Projednání hospodářského výsledku ZŠ Rozvadov za r. 2020 (č.ev. 345/21)
22. Projednání nabídky BVD PECE spol. s r.o. na koupi el. komorové pece KY 250-12,8
23. Diskuze, různé
24. Závěr
30/3) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 05/2020 s BKV Stavební společnost s.r.o.

30/4) úhradu příspěvku obce za nový spoj do Přimdy společnosti POVED s.r.o. na období od
1.5 do 30.6. a od 1.9. do 11.12.2021
30/5) žádost o zrušení předkupního práva na pozemky st.p.č. 535 o výměře 187 m2 a p.p.č.
25/26 o výměře 801 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/264/21)
30/7) cenovou nabídku Ivo Rudolfa, Bečov n. Teplou, č. 7/2021, na zhotovení pomníku výročí
bitvy v r. 1621, ve výši 93.000,- Kč bez DPH
30/8) cenovou nabídku Ivo Rudolfa, Bečov n. Teplou, č. 8/2021, na zhotovení doplňků pomníku
výročí bitvy v r. 1621, ve výši 93.000,- Kč bez DPH
30/9) cenovou nabídku firmy B. Novohradský, Tachov, na opravu obvodové zdi a schodiště
hřbitova ve Sv. Kateřině, ve výši 385.691,10 Kč s DPH
30/10) cenovou nabídku firmy Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., Ledce, na nákup 2 ks vstupních
vrat do areálu ZŠ, ve výši 72.480,- vč. DPH
30/11) cenovou nabídku firmy Podlahy na podlahy, Klatovy, na obložení sloupů v sále OÚ,
v celkové výši 47.520,- Kč bez DPH
30/12) cenovou nabídku P. Kochty, Dlouhý Újezd, na nátěr balkonů v BD č.p. 239-241
v Rozvadově, ve výši 22.562,- Kč bez DPH
30/13) cenovou nabídku V. Juríčka, Sv. Kateřina, na nátěr střechy BD č.p. 191 v Rozvadově,
ve výši 68.000,- Kč bez DPH
30/14) cenovou nabídku firmy BKV spol. s r.o., Tachov, na zhotovení betonového plotu mezi
OÚ a poštou, v ceně 2.970,- Kč/bm bez DPH
30/15) žádost Linky bezpečí, z.s., o finanční příspěvek na provoz, ve výši 5.000,- Kč (č.ev.
402/21)
30/16) roční účetní závěrku ZŠ Rozvadov za účetní období r. 2020
30/17) hospodářský výsledek ZŠ Rozvadov za účetní období r. 2020 ve výši 272.047,38 Kč
30/19) cenovou nabídku BVD PECE spol. s r.o. na koupi el. komorové pece KY 250-12,8
v ceně 170.513,- Kč vč. DPH

II/

Neschvaluje

30/18) návrh rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Rozvadov za účetní období r. 2020 s tím,
že tyto finanční prostředky budou převedeny zpět Obci Rozvadov

III/

Bere na vědomí

- zápis z kontroly č. 1/2021 kontrolního výboru obce Rozvadov
- uzavření smlouvy o nájmu nemovitých věcí – prodejny potravin v Rozvadově – s Jednotou,
SD v Tachově, na dobu určitou, s nájemným ve výši 12.000,- Kč měsíčně do 31.8. 2021 a
24.000,- Kč měsíčně do 28.2.2022 a s podmínkou určené minimální otevírací doby prodejny

IV/

Ukládá

30/6) starostovi obce pozvat na příští pracovní jednání zastupitelstva zástupce Biskupství
plzeňského ohledně kostela ve Sv. Kateřině (č.j. R/255/21)

Přílohy zápisu:
1)
Prezenční listina
2)
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Miroslav Meszároš

Starosta:

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

