Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 40. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 18.9.2018
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

40/1) ověřovateli zápisu Jiřího Koleňáka, Ivana Jančoviče, a zapisovatelem Martinu Klimpel
40/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání smlouvy o dílo č. 04/2018 s Ing. Fichtlem, Tachov
6. Projednání smlouvy č. 18_SOBS02_4121372260 s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření
budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě
7. Projednání smlouvy č. 18_SOBS02_4121371259 s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření
budoucí smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě
8. Projednání cenové nabídky Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Mar. Lázně na
zpracování „Studie řešení vegetačních úprav okolí budovy OÚ Rozvadov“ jako podkladu pro
žádost o dotaci
9. Projednání cenové nabídky GasPro Mar. Lázně s.r.o. na výměnu rozvodů vody v BD č.p.
225 v Rozvadově
10. Projednání žádosti Mateřské školy Rozvadov o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ (č.j.
R/561/18)
11. Schválení prodeje parcely p.p.č. 225/178 v k.ú. Rozvadov, oddělené na základě GP č.
774-87/2018, se současným zřízením předkupního práva (č.j. R/127/18)
12. Projednání žádosti o prodej parcely st.p.č. 567 v k.ú. Rozvadov, oddělené na základě GP
č. 781-198/2018 (č.j. R/69/18)
13. Projednání žádosti o prodej části parcely p.p.č. 225/169 nebo parcely p.p.č. 1315/55 v k.ú.
Rozvadov (č.j. R/529/18)
14. Projednání záměru postoupení smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 6. 4. 2011, kdy
předmětem nájmu byl pozemek parc. č. 367, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek
parc. č. 400, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. a obci Rozvadov, okrese Tachov,
zapsané na LV č. 1, a kdy k této nájemní smlouvě byl dne 23.11.2012 uzavřen dodatek č. 1
15. Projednání záměru uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne 11.07.2016, vedené
katastrem nemovitostí pod čj. V-1703/2017
16. Projednání záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne
27.12.2013
17. Projednání kalkulace cen výkonových fází firmy PROTECH spol. s r.o. Nový Bor pro VO
MK v obci Rozvadov a VO MK v obci Rozcestí
18. Schválení prodeje pozemků st.p.č. 422 s budovou č.p. 232 a st.p.č. 424 s budovou č.p.
234, vše v k.ú. Rozvadov
19. Diskuze, různé
20. Závěr

40/3) uzavření smlouvy o dílo č. 04/2018 s Ing. Fichtlem, Tachov, na zpracování 4.
monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti akce financované z ROP 1.5. „Rozvadov –
výstavba MK v obytné rozvojové zóně“ v celkové ceně 10.000,- Kč bez DPH
40/4) uzavření smlouvy č. 18_SOBS02_4121372260 s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě na adrese „Hasičská zbrojnice
Rozvadov, parc. č. 93“
40/5) uzavření smlouvy č. 18_SOBS02_4121371259 s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí
smlouvy o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě na adrese „Rozvadov, parc.
č. 499/1,2“
40/6) cenovou nabídku Ateliéru zahradní a krajinářské architektury Mar. Lázně na zpracování
„Studie řešení vegetačních úprav okolí budovy OÚ Rozvadov“ jako podkladu pro žádost o
dotaci ve výši 25.000,- Kč
40/7) cenovou nabídku GasPro Mar. Lázně s.r.o. na výměnu rozvodů vody v BD č.p. 225
v Rozvadově ve výši 240.000,- Kč vč. DPH
40/8) žádost Mateřské školy Rozvadov, okres Tachov, p.o., o povolení výjimky z počtu dětí
v MŠ z 24 na 28 dětí pro školní rok 2018/2019 (č.j. R/561/18)
40/9) prodej parcely p.p.č. 225/178 o výměře 973 m2 v k.ú. Rozvadov, oddělené na základě GP
č. 774-87/2018 ze dne 24.5.2018, v celkové ceně 169.810,- Kč, se současným zřízením
předkupního práva na prodávanou parcelu v délce trvání 10 let pro prodávajícího (č.j. R/127/18)
40/10) odložení projednání žádosti o prodej parcely st.p.č. 567 v k.ú. Rozvadov
40/12) vyhlášení záměru postoupení smlouvy o nájmu nemovitosti ze dne 6. 4. 2011 kdy
předmětem nájmu byl pozemek parc. č. 367, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemek parc.
č. 400, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k.ú. a obci Rozvadov, okrese Tachov, zapsané
na LVČ 1, a kdy k této nájemní smlouvě byl dne 23.11.2012 uzavřen dodatek č. 1 v plném
neomezeném rozsahu a bez jakýchkoli podmínek či výhrad
40/13) vyhlášení záměru uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě ze dne 11.07.2016 vedené
katastrem nemovitostí pod čj. V-1703/2017
40/14) vyhlášení záměru uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ze dne
27.12.2013 s tím, že ve všem ostatním zůstávají ustanovení smlouvy o budoucí smlouvě kupní
ze dne 27.12.2013 beze změny
40/15) kalkulaci cen výkonových fází firmy PROTECH spol. s r.o. Nový Bor pro VO MK
v obci Rozvadov ve výši 116.046,00 Kč a VO MK v obci Rozcestí ve výši 46.856,90 Kč
40/16) prodej nemovitostí dle čísla posudku 5015-055/2018 v ceně 600.000,- Kč a čísla
posudku 5014-054/2018 v ceně 300.000,- Kč
40/21) umístění fotopasti ke sběrnému dvoru na Kótě
40/22) uzavírání nových nájemních smluv v obecních bytech na dobu jednoho roku

40/23) poskytnutí dvou poukázek na nápoj a jedné na jídlo na osobu účastníkům oslav 25.
výročí ve Waidhausu bez limitu ceny

II/

Neschvaluje

40/11) žádost o prodej části parcely p.p.č. 225/169 o výměře 8.000 – 10.000 m2 nebo parcely
p.p.č. 1315/55 o výměře 8.013 m2 v k.ú. Rozvadov pro výstavbu nájemních domů za účelem
pronájmu (č.j. R/529/18)
40/17) podpis Deklarace o vzájemné spolupráci s Římskokatolickou farností Tachov, souhlasí
pouze s případným individuálním finančním příspěvkem na konkrétní věc v kostele ve Sv.
Kateřině

III/

Ukládá

40/18) místostarostovi jednat o nápravě nedostatků, vzniklých v rámci oprav objektu školy, a
zároveň projednat i špatný stav kostela
40/19) místostarostovi zařídit osazení kontejnerů na tříděný a komunální odpad k novým
bytovkám
40/20) místostarostovi zařídit opravu stříšek nad balkony v č.p. 225 v Rozvadově

Přílohy zápisu:
1)
2)

Prezenční listina
Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Jiří Koleňák

.............................................. dne ...........................................
Ivan Jančovič

Starosta:

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

