Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 41. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 18.5.2022
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

41/1) ověřovateli zápisu Bořivoje Vrabce, Jindřicha Červeného, a zapisovatelem Martinu
Klimpel
41/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání Rozpočtového opatření č. 2/2022
6. Projednání cenových nabídek na rekonstrukci vodárny v Rozcestí
7. Schválení úhrady provedených víceprací v rámci akce „Napojení MK na silnici II/605,
úprava plochy před poštou v obci Rozvadov“
8. Projednání nabídky Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o. na pronájem
infrastruktury pro mobilní síť (č.j. R/419/22)
9. Schválení žádosti o prodej p.p.č. 185/39 v k.ú. Nové Domky (č.j. R/59/22)
10. Schválení žádosti o prodej p.p.č. 1167/9 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova (č.j. R/662/20)
11. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 185/25 v k.ú. Nové Domky (č.j. R/395/22)
12. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 185/26 v k.ú. Nové Domky (č.j. R/440/22)
13. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 1282, 1281, 1284 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/439/22)
14. Schválení finančního daru ve výši 3.000,- Kč občanům dle přiloženého seznamu
15. Projednání žádosti o pronájem parkovacího místa u prodejny potravin v Rozvadově (č.j.
R/322/22)
16. Projednání nákupu podílových listů fondu kolektivního investování Czech Real Estate
Investment Fund
17. Projednání nákupu dluhopisů Home capital CZK
18. Projednání nákupu prioritních investičních akcií Czech Development Fund SICAV, a.s.
19. Projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za r. 2021
20. Projednání žádosti o prodej parcely p.p.č. 558 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/452/22)
21. Schválení poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva obce
22. Diskuze, různé
23. Závěr
41/3) Rozpočtové opatření č. 2/2022
41/4) cenovou nabídku J. Hřebečka, Halže, na provedení vodoinstalatérských prací na objektu
vodárny v Rozcestí, v ceně 159.708,- Kč vč. DPH

41/5) cenovou nabídku R. Jandy - Elektro, na provedení elektroinstalatérských prací na objektu
vodárny v Rozcestí v ceně 92.059,- Kč vč. DPH
41/6) cenovou nabídku M. Sojky, Hošťka, na provedení výkopových prací na objektu vodárny
v Rozcestí, v ceně 40.458,- Kč
41/7) cenovou nabídku BKV Stavební společnost s.r.o. Bor na provedení stavebních prací na
objektu vodárny v Rozcestí, v ceně 267.182,50 Kč vč. DPH
41/8) úhradu dodatečných prací v rámci akce „Napojení MK na silnici II/605, úprava plochy
před poštou v obci Rozvadov“ společnosti VIDA GROUP s.r.o. ve výši 596.749,07 Kč s DPH
41/10) prodej parcely p.p.č. 185/39 o výměře 93 m2 v k.ú. Nové Domky, oddělené na základě
GP č. 113-317/2021 ze dne 22.3.2022, v celkové ceně 28.588,- Kč
41/11) prodej parcely p.p.č. 1167/9 o výměře 73 m2 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova,
oddělené na základě GP č. 433-385/2020 ze dne 7.4.2022, v celkové ceně 10.950,- Kč
41/14) vyhlášení záměru prodeje parcel p.p.č. 1282, 1281, 1284 v k.ú. Svatá Kateřina u
Rozvadova (č.j. R/439/22)
41/15) poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč občanům dle přiloženého seznamu s tím,
že příspěvek bude vyplacen do 31.7.2022
41/16) poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč občanům dle přiloženého seznamu s tím,
že příspěvek bude vyplacen do 31.7.2022
41/17) užívání veřejného prostranství na p.p.č. 2689 v k.ú. Rozvadov o ploše 10 m2 v termínu
25.5. - 30.9.2022, pro umístění pojízdné prodejny rychlého občerstvení
41/18) přeložení projednání nákupu podílových listů fondu kolektivního investování Czech
Real Estate Investment Fund na příští zasedání
41/19) přeložení projednání nákupu dluhopisů Home capital CZK na příští zasedání
41/20) přeložení projednání nákupu prioritních investičních akcií Czech Development Fund
SICAV, a.s., na příští zasedání
41/21) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 558 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/452/22)
41/22) dle § 76 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, schvaluje poskytnutí mimořádné odměny
starostovi obce ve výši dvojnásobku jeho měsíční odměny a to za splnění zvláště významných
úkolů obce (modernizace www stránek obce, vedení investičních akcí a ozelenění obce)
41/23) prodej vstupenek na koncert skupiny Kryštof na místě v ceně 500,- Kč
41/24) v souladu s Vyhl. č. 107/2005 Sb. vymáhání úhrady za neodhlášené obědy a svačiny ve
výši 92,- Kč (76,- Kč oběd + 16,- Kč svačina) po zákonných zástupcích žáků, kteří oběd řádně
neodhlásili, s platností od 1.9.2022

II/

Neschvaluje

41/9) nabídku Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o. na pronájem
infrastruktury pro mobilní síť (č.j. R/419/22)
41/12) žádost o prodej p.p.č. 185/25 v k.ú. Nové Domky (č.j. R/395/22)
41/13) žádost o prodej p.p.č. 185/26 v k.ú. Nové Domky (č.j. R/440/22)

III/ Bere na vědomí
- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za rok 2021 s tím, že při
přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky.

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

Ověřovatelé:

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

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

Místostarosta:

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

