Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 33. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 1.9.2021
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

33/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Horáčka, Zdeňka Strapka, a zapisovatelem Martinu Klimpel
33/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem proběhlého výběrového řízení na
realizaci akce „VO Rozvadov - II. etapa“
6. Schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem proběhlého výběrového řízení na
realizaci akce „Výstavba hasičské zbrojnice“
7. Projednání nabídky VP PROJEKTING s.r.o. na zpracování návrhu řešení zásobování vodou
a odkanalizování
8. Projednání nabídky přípravných, projektových a inženýrských prací Ing. Z. Bláhy, Chotíkov,
na zasakování srážkových vod na p.p.č. 64/1 v k.ú. Rozvadov
9. Projednání cenové nabídky D Projekt Plzeň na zpracování dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení akce „Rozvadov, společná stezka pro pěší a
cyklisty podél silnice II/605“
10. Projednání cenové nabídky D Projekt Plzeň na zpracování dokumentace pro provádění
stavby a soupisy prací akce „Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/605
- PDPS“
11. Projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
- na p.p.č. 1315/21 v k.ú. Rozvadov s ČEZ Distribuce, a.s. (č.j. R/595/21)
12. Projednání uzavření smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o. pro umístění Z-boxu a
spolupráci při jeho provozování
13. Schválení zápisu komise pro vyřazení obecního majetku
14. Vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí úvěru z FRB Obce Rozvadov
15. Projednání cenové nabídky Ing. Kodýtka na výkon stavebního dozoru pro akci „Výstavba
hasičské zbrojnice“
16. Projednání cenových nabídek na zhotovení PD akce „Pečovatelský dům v obci Rozvadov“
17. Projednání cenové nabídky M-CAR WEST s.r.o. na repas obecního vozidla MULTICAR
18. Schválení finančního daru ve výši 3.000,- Kč dle přiloženého seznamu
19. Schválení prodeje parcely p.p.č. 2716 v k.ú. Rozvadov se současným zřízením předkupního
práva (č.j. R/451/21)
20. Schválení prodeje parcely p.p.č. 1467/2 v k.ú. Rozvadov se současným zřízením
předkupního práva (č.j. R/437/21)
21. Projednání žádosti o prodej části p.p.č. 1263 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/583/21)

22. Projednání žádosti o prodej p.p.č. 225/37 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/554/21)
23. Projednání žádosti o aktualizaci zřizovací listiny ZŠ
24. Projednání žádosti o snížení maximálního počtu žáků školy a školní družiny
25. Projednání návrhu na odpis majetku ZŠ
26. Schválení uzavření dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL a.s. (č.j. R/620/21)
27. Projednání žádosti Tran Van Chuce, Bor, o prodej pozemku p.p.č. 2612 v k.ú. Rozvadov
(č.j. R/625/21)
28. Diskuze, různé
29. Závěr
33/3) uzavření smlouvy o dílo se společností Jymmi – elektro s.r.o. na realizaci akce „VO
Rozvadov - II. etapa“ s cenou díla 3.710.459,- Kč bez DPH
33/4) uzavření smlouvy o dílo se společností BKV Stavební společnost s.r.o. na realizaci akce
„Výstavba hasičské zbrojnice“ s cenou díla 9.068.166,47 Kč bez DPH
33/5) pronajímání klubovny v nově budované hasičské zbrojnici pro pořádání schůzí a
seminářů za úplatu
33/6) cenovou nabídku VP PROJEKTING s.r.o. na zpracování návrhu řešení zásobování vodou
a odkanalizování pro nový ÚP obce v ceně 261.000,- Kč bez DPH
33/8) cenovou nabídku D Projekt Plzeň na zpracování dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení akce „Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél
silnice II/605“ v ceně 361.427,- Kč s DPH
33/9) cenovou nabídku D Projekt Plzeň na zpracování dokumentace pro provádění stavby a
soupisy prací akce „Rozvadov, společná stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/605“ v ceně
233.772,- Kč s DPH
33/10) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohody
o umístění stavby na p.p.č. 1315/21 v k.ú. Rozvadov s ČEZ Distribuce, a.s. (č.j. R/595/21)
33/11) uzavření smlouvy se společností Zásilkovna s.r.o. pro umístění Z-boxu na p.p.č. 48/1
v k.ú. Rozvadov a spolupráci při jeho provozování, s bezúplatným užíváním přenechané plochy
pro umístění automatu 24/7 na dobu neurčitou od podepsání smlouvy
33/12) zápis komise pro vyřazení obecního majetku v celkové částce 2.288.890,- Kč
33/13) vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí úvěru z prostředků Fondu rozvoje bydlení
obce Rozvadov následovně: výše prostředků určených pro poskytnutí úvěru 300.000,- Kč,
termín vyhlášení řízení od 6.9.2021 do 15.9.2021, komise pro posouzení došlých žádostí o úvěr
ve složení Ábel, Vilimec, Svobodová
33/14) přeložit projednání cenových nabídek na výkon stavebního dozoru pro akci „Výstavba
hasičské zbrojnice“ na příští zasedání
33/15) cenovou nabídku K.N. servis s.r.o. na provedení GO obecního vozidla MULTICAR ve
výši 701.800,- Kč vč. DPH

33/16) poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč občanům dle přiloženého seznamu s tím,
že příspěvek bude vyplacen do 30.10.2021
33/17) prodej parcely p.p.č. 2716 v k.ú. Rozvadov o výměře 251 m2 v ceně 42.670,- Kč, se
současným zřízením předkupního práva na tuto parcelu v době trvání 10 let (č.j. R/451/21)
33/18) prodej parcely p.p.č. 1467/2 v k.ú. Rozvadov o výměře 83 m2 v ceně 14.110,- Kč, se
současným zřízením předkupního práva na tuto parcelu v době trvání 10 let (č.j. R/437/21)
33/19) vyhotovení GP na prodej části p.p.č. 1263 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/583/21)
33/22) žádost ZŠ o snížení maximálního počtu žáků školy a školní družiny na 35 žáků (č.j.
R/623/21)
33/23) složení komise pro vyřazení majetku ZŠ Rozvadov ve složení Ábel, Vilimec, Meszároš
33/24) uzavření dodatku smlouvy o zajištění
společností ASEKOL a.s. (č.j. R/620/21)

zpětného

odběru

elektrozařízení se

33/26) podání cenové nabídky na odkup pozemků p.p.č. 998/6, 890/2, 891/2 a 582/1 v k.ú.
Svatá Kateřina u Rozvadova od Římskokatolické farnosti Tachov v ceně 150,- Kč/m2
33/29) úplatu školného v ŠD Rozvadov na šk. rok 2021/2022 ve výši 50,- Kč měsíčně/žáka

II/

Neschvaluje

33/20) žádost o prodej parcely p.p.č. 225/37 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/554/21)
33/25) žádost o prodej parcely p.p.č. 2612 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/625/21)

III/ Ukládá
33/7) panu Horáčkovi jednat s majiteli bytových domů č.p. 178 – 186 a 225 v Rozvadově o
odpojení dešťové kanalizace
33/21) starostovi zajistit provedení aktualizace zřizovací listiny ZŠ Rozvadov (č.j. R/623/21)
33/27) starostovi zajistit realizaci GP na rozdělení pozemku p.p.č. 537 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova na dvě části
33/28) starostovi zajistit realizaci GP na opravu a zpřesnění hranic pozemků na p.p.č. 185/25 a
185/26 v k.ú. Nové Domky, zakoupených od LČR

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Zdeněk Horáček

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

Starosta:

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

