Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 29. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 17.3.2021
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

29/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Strapka, Lumíra Vilimce, a zapisovatelem Martinu Klimpel
29/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení nové výše úhrady za vybavení v obecních bytech
6. Projednání uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene – služebnosti
– č. IE-12-0007525/VB/1 (č.j. R/203/21)
7. Projednání uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného břemene – služebnosti
– č. IV-12-0014692/VB001 (č.j. R/139/21)
8. Projednání uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti v r. 2021 (č.j. R/140/21)
9. Projednání cenové nabídky Zahradní a parková spol. s r.o. na dodání stromů pro ozelenění
veřejných prostranství v obci
10. Schválení konceptu zápisu do obecní kroniky za r. 2020
11. Projednání žádosti p. Tomáška o odpuštění pronájmu z pozemku (č.ev. 346/21)
12. Projednání hospodářského výsledku ZŠ Rozvadov za r. 2020 (č.ev. 345/21)
13. Projednání žádosti společnosti NYSADE s.r.o. o odklad splátek nájemného
14. Diskuze, různé
15. Závěr
29/3) změnu ceníku pro výši úhrady za vybavení v obecních bytech následovně: kuchyňská
linka – max. 10.000,- Kč vč. DPH/1 bm
29/4) uzavření smlouvy č. IE-12-0007525/VB/1 s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného
břemene – služebnosti – na p.p.č. 33/1 v k.ú. Rozvadov v rámci akce „Tachov, TC, Rozvadov
č.p. 171 – vzNN“ za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč (č.j. R/203/21)
29/5) uzavření smlouvy č. IV-12-0014692/VB001 s ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení věcného
břemene – služebnosti – na st.p.č. 426/1 v k.ú. Rozvadov v rámci akce „Rozvadov, TC, p.č.
426/1 - kNN“ za jednorázovou úhradu ve výši 1.300,- Kč (č.j. R/139/21)
29/6) uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v r. 2021 ve výši 43.890,- Kč (č.j. R/140/21)
29/7) cenovou nabídku č. N2000023 firmy Zahradní a parková spol. s r.o., Mar. Lázně, na
dodání 28 ks stromů pro ozelenění veřejných prostranství v obci v celkové ceně 128.349,20 vč.
DPH

29/8) předložený koncept zápisu do obecní kroniky za r. 2020
29/10) snížení nájemného za nájem pozemku ve Sv. Kateřině pro umístění reklamy za r. 2021
na polovinu
29/12) žádost společnosti NYSADE s.r.o. o odklad splátek nájemného z nájemních smluv ze
dne 29.3.2013 s navazujícími dodatky č. 1 a č. 2 a ze dne 27.12.2012 s navazujícími dodatky č.
1 a č. 2 za měsíce březen až prosinec 2021 na počátek roku 2022 s tím, že v prosinci 2021 bude
NYSADE s.r.o. vyzvána Obcí Rozvadov k sepsání splátkového kalendáře (splátkový kalendář
bude sjednán v délce trvání max. 2 let)

II/

Neschvaluje

29/9) žádost o odpuštění platby faktury č. 2210020 (č.ev. 346/21)

III/

Ukládá

29/11) příspěvkové organizaci ZŠ Rozvadov odvod do rozpočtu obce Rozvadov ve výši
272.047,38 Kč
29/13) starostovi dále jednat s Lesní společností Přimda, s.r.o. ohledně koupě pozemků p.p.č.
1752, st.p.č. 306, 307, 308 a 309 v k.ú. Rozvadov

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

Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

