Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 38. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 16.2.2022
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

38/1) ověřovateli zápisu Lukáše Finka, Antonína Jambora, a zapisovatelem Martinu Klimpel
38/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení uzavření smlouvy o dílo s Jymmi-elektro s.r.o. na realizaci akce „Stavební úpravy
(rekonstrukce) školní kuchyně ZŠ a MŠ Rozvadov“
6. Schválení uzavření smlouvy na výkon stavebního dozoru u akce „Stavební úpravy
(rekonstrukce) školní kuchyně ZŠ a MŠ Rozvadov“
7. Projednání došlých cenových nabídek na zhotovení pergoly a altánu na fotbalové hřiště
8. Projednání zápisu komise pro posouzení došlých nabídek na koupi nepotřebného materiálu
z č.p. 11 v Rozvadově
9. Projednání uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí (stavba č.p. 196 +
pozemky v k.ú. Rozvadov)
10. Projednání cenové nabídky č. 3/2022 I. Rudolfa, Bečov n. Teplou, na zhotovení zábradlí a
madel ke hřbitovu ve Sv. Kateřině
11. Projednání cenové nabídky č. 4/2022 I. Rudolfa, Bečov n. Teplou, na renovaci Božích muk
na st.p.č. 602/23 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
12. Projednání cenové nabídky Ateliéru Maur s.r.o. na vánoční světelnou výzdobu obce
Rozvadov
13. Projednání žádosti o napojení objektů na st.p.č. 346 a 347 v k.ú. Rozvadov na obecní
vodovodní řad (č.j. R/106/22)
14. Projednání žádosti o pronájem nebytových prostor v č.p. 233 v Rozvadově (č.j. R/124/22)
15. Projednání žádosti o pronájem části parcely p.p.č. 239/1 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/125/22)
16. Schválení prodeje parcely p.p.č. 1576/2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/817/21)
17. Schválení prodeje parcely p.p.č. 225/184 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/933/21)
18. Schválení prodeje parcely p.p.č. 1263/2 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova (č.j. R/583/21)
19. Schválení prodeje parcely p.p.č. 222/26 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/805/21)
20. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o rozdělení výsledku hospodaření za r. 2021 (č. ev.
164/22)
21. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o schválení účetní uzávěrky za r. 2021 (č. ev. 163/22)
22. Projednání žádosti Nemocnice Svatá Anna, s.r.o., Planá, o finanční příspěvek (č. ev. 113/22)
23. Projednání žádosti DD Staňkov o finanční příspěvek (č. ev. 101/22)
24. Projednání žádosti Základní škola Leela s.r.o. o souhlas s provozováním ZŠ na území obce
Rozvadov (č.j. R/148/22)
25. Projednání navýšení položek výkazu výměr u akce „VO MK Rozvadov II. etapa“

26. Schválení vyhlášení výběrových řízení na zpracování PD akcí „Bytový dům Rozvadov“,
„Výstavba RD v lokalitě Březová“, „Hřbitov Rozvadov“ a „Bytový dům pro seniory
Rozvadov“
27. Projednání žádosti ZŠ Rozvadov o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního
fondu (č.ev. 189/22)
28. Projednání žádosti ZŠ Rozvadov o schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za
r. 2021 (č.ev. 188/22)
29. Diskuze, různé
30. Závěr
38/3) uzavření smlouvy o dílo se společností Jymmi-elektro s.r.o. na realizaci akce „Stavební
úpravy (rekonstrukce) školní kuchyně ZŠ a MŠ Rozvadov“ s cenou díla ve výši 7.801.554,54
Kč s DPH
38/4) uzavření smlouvy se společností E&V Plzeň, s.r.o. na výkon technického dozoru
investora u akce „Stavební úpravy (rekonstrukce) školní kuchyně ZŠ a MŠ Rozvadov“ v ceně
40.000,- Kč bez DPH
38/5) cenovou nabídku Truhlářství Zdeněk Strapek, Rozvadov, na zhotovení pergoly ve
sportovním areálu, ve výši 231.000,- Kč bez DPH
38/6) cenovou nabídku Truhlářství Turner s.r.o., Pernolec, na zhotovení altánu ve sportovním
areálu, ve výši 440.000,- Kč bez DPH
38/7) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí (stavba č.p. 196 + přilehlé
pozemky v k.ú. Rozvadov), uzavřené s Jednotou, SD v Tachově, se změnou doby nájmu na
dobu určitou do 31.3.2023 a s nájemným ve výši 24.000,- Kč plus DPH měsíčně za uvedené
období
38/8) cenovou nabídku č. 3/2022 I. Rudolfa, Bečov n. Teplou, na zhotovení zábradlí a madel
ke hřbitovu ve Sv. Kateřině ve výši 73.000,- Kč bez DPH
38/9) cenovou nabídku č. 4/2022 I. Rudolfa, Bečov n. Teplou, na renovaci Božích muk na st.p.č.
602/23 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova ve výši 37.500,- Kč bez DPH
38/11) zahrnout do zpracovávané projektové dokumentace připojení nemovitostí č.p. 192, 193,
194, 195, 238, 207 a č. ev. 203 v Rozvadově na obecní vodovodní řad
38/12) zahrnout do zpracovávané projektové dokumentace připojení nemovitostí č.p. 238, 207
a č. ev. 203 v Rozvadově na obecní kanalizační řad
38/13) uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v č.p. 233 v Rozvadově s KVH
Rozvadov, z.s., pro zřízení muzea Pohraniční stráže na dobu neurčitou k nejbližšímu možnému
datu a s výší nájemného 1.200,- Kč + DPH ročně (č.j. R/124/22)
38/15) prodej parcely p.p.č. 1576/2 o výměře 88 m2 v k.ú. Rozvadov, oddělené na základě GP
č. 895-225/2021, v ceně 18.810,- Kč (č.j. R/817/21)
38/16) prodej parcely p.p.č. 225/184 o výměře 47 m2 v k.ú. Rozvadov, oddělené na základě GP
č. 909-378/2021, v ceně 10.740,- Kč (č.j. R/817/21)

38/17) prodej parcely p.p.č. 1263/2 o výměře 150 m2 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova,
oddělené na základě GP č. 481-460/2021, v ceně 29.500,- Kč, se současným zřízením
překupního práva v délce trvání 10 let (č.j. R/583/21)
38/18) prodej parcely p.p.č. 222/26 o výměře 73 m2 v k.ú. Rozvadov v ceně 12.410,- Kč (č.j.
R/583/21)
38/20) účetní závěrku Mateřské školy Rozvadov, okres Tachov, p.o., za r. 2021 (č. ev. 163/22)
38/21) žádost Nemocnice Svatá Anna, s.r.o., Planá, o finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč
(č. ev. 113/22)
38/24) vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce „VO MK Rozvadov II. etapa“ dle položek
ve výkazu výměr
38/25) vyhlášení výběrových řízení na zpracování PD akcí „Bytový dům Rozvadov“,
„Výstavba RD v lokalitě Březová“, „Hřbitov Rozvadov“ a „Bytový dům pro seniory
Rozvadov“
38/26) žádost ZŠ Rozvadov o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu na
úhradu nákladů za výměnu zásobníku TUV v kotelně budovy ZŠ ve výši 55.144,54 Kč (č.ev.
189/22)
38/28) účetní závěrku Základní školy Rozvadov, okres Tachov, p.o., za r. 2021 (č. ev. 188/22)

II/

Neschvaluje

38/10) cenovou nabídku Ateliéru Maur s.r.o. na vánoční světelnou výzdobu obce Rozvadov
38/14) žádost o pronájem části parcely p.p.č. 239/1 v k.ú. Rozvadov pro provozování katru –
pásové pily na pořez dřeva s výstavbou přístřešku z důvodu dosud nevyřešeného využití
obecních objektů a pozemků v areálu Kóta Rozvadov (č.j. R/125/22)
38/22) žádost DD Staňkov o poskytnutí finančního příspěvku (č. ev. 101/22)
38/23) žádost Základní školy Leela s.r.o. o souhlas s provozováním ZŠ na území obce
Rozvadov (č.j. R/148/22)

III/ Bere na vědomí
- prodej nepotřebného materiálu z č.p. 11 v Rozvadově v celkové výši 29.257,- Kč
- Rozpočtové opatření č. 3/21

IV/ Ukládá
38/19) s odvoláním na ustanovení § 28 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Mateřská škola Rozvadov, okres
Tachov, p.o., odvod do rozpočtu obce Rozvadov ve výši 16.332,69 Kč
38/27) s odvoláním na ustanovení § 28 odst. 9 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů příspěvkové organizaci Základní škola Rozvadov, okres Tachov,
p.o., odvod do rozpočtu obce Rozvadov ve výši 258.679,68 Kč

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Lukáš Finek

.............................................. dne ...........................................
Antonín Jambor

Starosta:

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

