Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 40. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 20.4.2022
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

40/1) ověřovateli zápisu Miroslava Meszároše, Lumíra Vilimce, a zapisovatelem Alenu
Svobodovou
40/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 1/2022
6. Projednání cenové nabídky na zpracování PD k provedení stavby „Úprava sídlištní zeleně
vnitrobloku bytového souboru v obci Rozvadov“
7. Projednání cenových nabídek na zpracování PD revitalizace dvou obecních rybníků
8. Projednání cenové nabídky na instalaci záchytné fotbalové sítě
9. Projednání zápisu kontroly č. 1/2022 kontrolního výboru
10. Projednání zápisů kontroly č. 1/22 – 18/22 finančního výboru
11. Projednání žádosti o prodloužení lhůty k předložení kolaudačního rozhodnutí pro kolaudaci
nemovitosti na p.p.č. 7/12 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/325/22)
12. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 128/7 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/256/22)
13. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 185/39 v k.ú. Nové Domky (č.j. R/59/22)
14. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 1167/9 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova (č.j. R/662/20)
15. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 25/50 a části p.p.č. 25/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/304/22)
16. Projednání žádosti o pronájem parkovacího místa u prodejny potravin v Rozvadově (č.j.
R/322/22)
17. Schválení počtu zastupitelů obce Rozvadov na příští volební období
18. Projednání uzavření dohody s ČR–KŘP Plzeňského kraje o využívání obecního
kamerového monitorovacího systému
19. Projednání žádosti Města Přimda o zapůjčení obecního párty stanu
20. Projednání cenové nabídky na výsadbu záhonu růží a trvalek v okolí kašny – Rozvadov
21. Projednání cenové nabídky na stavbu „Chodníky v obci etapa II. – u fontány“
22. Schválení uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zpracování
PD akce „Rozvadov – rozšíření hřbitova“
23. Schválení uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem výběrového řízení na zpracování
PD akce „Novostavba bytových domů – 3 BD – 15 bytů – v obci Rozvadov“
24. Projednání prodeje nepotřebné zámkové dlažby

25. Projednání uzavření smlouvy s Innovation One s.r.o. o poskytování služeb poradenství pro
obecní úřad
26. Projednání žádosti o souhlas se stavbou „Shell Sv. Kateřina nákladní – plnící stanice LNG“
(č.j. R/341/22)
27. Diskuze, různé
28. Závěr
40/3) Rozpočtové opatření č. 1/2022
40/4) cenovou nabídku Ing. N. Prinzové, Mar. Lázně, na zpracování PD k provedení stavby
„Úprava sídlištní zeleně vnitrobloku bytového souboru v obci Rozvadov“ ve výši 76.950,- Kč
40/5) uzavření smlouvy č. 111024/2022 s AXIOM energineering s.r.o. Pardubice o poskytování
odborných služeb při získání dotace z operačního programu ŽP z fondů EU na revitalizaci
obecní vodní nádrže na p.p.č. 624/3 v k.ú. Rozvadov v ceně 94.000,- Kč bez DPH + 3%
z celkové výše dotace
40/6) uzavření smlouvy č. 111025/2022 s AXIOM energineering s.r.o. Pardubice o poskytování
odborných služeb při získání dotace z operačního programu ŽP z fondů EU na revitalizaci
obecní vodní nádrže na p.p.č. 366/7 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova v ceně 94.000,- Kč bez
DPH + 3% z celkové výše dotace
40/7) cenovou nabídku Berger – Huck s.r.o., Horní Jelení, na zakoupení stožárů a záchytné
fotbalové sítě včetně příslušenství ve výši 241.182,- Kč s DPH
40/8) žádost o prodloužení lhůty k předložení kolaudačního rozhodnutí pro kolaudaci
rodinného domu na p.p.č. 7/12 v k.ú. Rozvadov, a to do termínu 31.12.2022 (č.j. R/325/22)
40/9) prodej pozemku p.p.č. 128/7 v k.ú. Rozvadov o výměře 70 m2 společnosti VESTAR
GROUP a.s., IČO 26362686, se sídlem Rozvadov 7, v ceně 11.900,- Kč + DPH (č.j. R/256/22)
40/10) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 185/39 v k.ú. Nové Domky o výměře 93 m2,
oddělené na základě GP č. 113-317/2021 (č.j. R/59/22)
40/11) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 1167/9 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova o
výměře 73 m2, oddělené na základě GP č. 433-385/2020 (č.j. R/59/22)
40/13) přeložení projednání žádosti o pronájem parkovacího místa u prodejny potravin
v Rozvadově pro umístění prodejny rychlého občerstvení, na příští zasedání (č.j. R/322/22)
40/14) počet zastupitelů obce Rozvadov na příští volební období, a to 9 zastupitelů
40/15) uzavření dohody č.j. KRPP-24639-2/ČJ-2022-0300PB s ČR–KŘP Plzeňského kraje o
využívání obecního kamerového monitorovacího systému
40/16) zapůjčení obecního párty stanu Městu Přimda na Přimdský den 18.6.2022 v ceně
10.000,- Kč + DPH
40/17) cenovou nabídku Zahradní a parková spol. s r.o., Mar. Lázně, na výsadbu záhonu růží a
trvalek v okolí kašny – Rozvadov, v ceně 396.098,47 Kč s DPH

40/18) instalaci dlažby v obecním parku v rozsahu: kruh kolem fontány a průchozí chodníček
parkem po delší straně
40/19) uzavření smlouvy o dílo se SPIRAL spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem, na
zpracování PD akce „Rozvadov – rozšíření hřbitova“, s cenou plnění ve výši 870.000,- Kč bez
DPH s tím, že smlouva bude podepsána až po udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavbou
na cizím pozemku a podpisu smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej pozemku
40/20) uzavření smlouvy o dílo se SPIRAL spol. s r.o., Třebechovice pod Orebem, na
zpracování PD akce „Novostavba bytových domů – 3 BD – 15 bytů – v obci Rozvadov“, s
cenou plnění ve výši 432.900,- Kč bez DPH
40/22) uzavření smlouvy s Innovation One s.r.o. o poskytování služeb poradenství pro obecní
úřad na dobu určitou 1 rok s úhradou ve výši 6.400,- Kč bez DPH měsíčně

II/

Neschvaluje

40/12) žádost o prodej p.p.č. 25/50 a části p.p.č. 25/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/304/22)
40/21) prodej nepotřebné zámkové dlažby z majetku obce

III/ Bere na vědomí
- zápis kontroly č. 1/2022 kontrolního výboru
- zápisy kontroly č. 1/22 – 18/22 finančního výboru

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

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Lumír Vilimec

Starosta:

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

