Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 17. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 18.5.2016
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

17/1) ověřovateli zápisu Stanislava Mrhálka, Jiřího Koleňáka, a zapisovatelem Ing. Alenu
Svobodovou
17/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení závěrečného účtu Obce Rozvadov za r. 2015
6. Projednání informace o přidělení dotace z Programu PORV MMR na zbudování dětského
hřiště u č.p. 186 v Rozvadově
7. Schválení uzavření smouvy o dílo s Bonita Group Service s.r.o. Tišnov na dodávku a
montáž herních prvků v Rozvadově u č.p. 186
8. Schválení uzavření smlouvy o dílo s Vodohospodářskými stavbami, s.r.o., Plzeň, na
provedení akce „Plošná oprava a změna povrchu MK v obci Rozvadov“
9. Schválení uzavření smlouvy o převodu práv a povinností investora stavby s VSOZČ
Karlovy Vary v rámci akce „Rozvadov ČOV – intenzifikace“
10. Projednání návrhu SÚS PK ohledně majetkoprávního vypořádání mezi Obcí Rozvadov a
Plzeňským krajem (č.j. R/312/16)
11. Projednání žádosti MŠ Rozvadov o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ -více dětí (č.j.
R/314/16)
12. Schválení podmínek úhrady stravného v ŠJ při MŠ Rozvadov Obcí Rozvadov pro žáky ZŠ
a MŠ Rozvadov
13. Projednání žádosti o povolení stavebních úprav v bytě č. 2 v č.p. 240 v Rozvadově (č.ev.
366/16)
14. Projednání žádosti občanů Nových Domků o provedení stavebních úprav v osadě (č.j.
R/322/16)
15. Projednání žádosti Stodské nemocnice, a.s., o poskytnutí finančního příspěvku na nákup
narkotizačního přístroje
16. Schválení prodeje pozemku p.p.č. 1318/3 v k.ú. Rozvadov se současným zřízením
předkupního práva (č.j. R/262/16)
17. Schválení prodeje pozemků p.p.č. 186/4 a nově oddělených parcel p.p.č. 186/45 a p.p.č.
186/46 (dle GP č. 737-122/2016), vše v k.ú. Rozvadov se současným zřízením předkupního
práva (č.j. R/316/16)
18. Schválení prodeje pozemků p.p.č. 1380/3, 1380/5, 1380/6, 1380/7, 1380/9, 1380/10,
1380/11, 1380/12, 1380/13, 1380/14, 1380/15, 1380/35, 1380/36, st.p.č. 401 a na ní
postaveného objektu bez č.p., p.p.č. 2667 a části p.p.č. 1380/18, vše v k.ú. Rozvadov
19. Schválení koupě objektu č.p. 142 v Rozvadově, postaveného na st.p.č. 210, a parcel st.p.č.
210 a p.p.č. 2749, vše v k.ú. Rozvadov
20. Projednání zápisů kontrol FV č. 7/16, 8/16, 9/16 a FK č. 5/16, 6/16

21. Projednání zprávy z provedené veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ZŠ a
MŠ
22. Schválení smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010182/1/VB Rozvadov,
TC, ČOV p.č. 436st vzNN
23. Diskuze, různé
24. Závěr
17/3) projednání Závěrečného účtu obce Rozvadov za r. 2015 a projednání Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za r. 2015 se uzavírá vyjádřením: souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2015 a to bez výhrady
17/4) účetní závěrku obce za r. 2015, která poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky obce Rozvadov
17/5) zaúčtování výsledku hospodaření obce za r. 2015 takto:
431 30
20.039.766,06
MD
432 00
20.039.766,06
D
17/6) přidělení dotace z Programu PORV MMR na zbudování dětského hřiště u č.p. 186
v Rozvadově ve výši 400.000,- Kč
17/7) uzavření smouvy o dílo s Bonita Group Service s.r.o., Koráb 131, Tišnov, na dodávku a
montáž herních prvků v Rozvadově u č.p. 186 v částce 663.439,- Kč vč. DPH
17/8) uzavření smouvy o dílo s Vodohospodářskými stavbami, s.r.o., Plzeň, na provedení
akce „Plošná oprava a změna povrchu MK v obci Rozvadov“ v částce 1.929.892,76 Kč vč.
DPH
17/9) uzavření smlouvy o převodu práv a povinností investora stavby mezi
převodcem VSOZČ Karlovy Vary a nabyvatelem Obcí Rozvadov v rámci akce „Rozvadov
ČOV – intenzifikace“
17/10) bezúplatný převod pozemků p.p.č. 1160/16, 1167/7, 1160/11 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova a p.p.č. 2657 a 2652 v k.ú. Rozvadov od Plzeňského kraje do vlastnictví Obce
Rozvadov
17/11) vyhlášení záměru bezúplatného převodu pozemku p.p.č. 1313/2 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova
17/12) žádost MŠ Rozvadov o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ z 24 na 25 dětí pro školní
rok 2016/2017 (č.j. R/314/16)
17/13) úhradu stravného v ŠJ při MŠ Rozvadov Obcí Rozvadov pro žáky, navštěvující ZŠ a
MŠ Rozvadov
17/14) žádost o povolení k provedení stavebních úprav v nájemním bytě č. 2 v č.p. 240
v Rozvadově - výměnu vany za sprchový kout – na náklady žadatele (č.ev. 366/16)

17/15) žádost Stodské nemocnice, a.s., o poskytnutí finančního příspěvku na nákup
narkotizačního přístroje ve výši 10.000. – Kč
17/16) prodej pozemku p.p.č. 1318/3 v k.ú. Rozvadov o výměře 100 m2 se současným
zřízením předkupního práva na deset let, v ceně 17.000,- Kč (č.j. R/262/16)
17/17) prodej pozemků p.p.č. 186/4 o výměře 855 m2 a nově oddělených parcel p.p.č. 186/45
o výměře 415 m2 a p.p.č. 186/46 o výměře 261 m2 (dle GP č. 737-122/2016 z 14.4.2016), se
současným zřízením předkupního práva na deset let, v ceně 260.270,- Kč, a s tím, že
případnou úhradu částky požadované ČR-ÚZSVM za porušení Smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitostí, uzavřené mezi Obcí Rozvadov a ČR-ÚZSVM, uhradí kupující (č.j.
R/262/16)
17/18) prodej pozemků p.p.č. 1380/3 o výměře 3.679 m2, p.p.č. 1380/5 o výměře 431 m2,
p.p.č. 1380/6 o výměře 194 m2, p.p.č. 1380/7 o výměře 669 m2, p.p.č. 1380/9 o výměře 2.791
m2, p.p.č. 1380/10 o výměře 123 m2, p.p.č. 1380/11 o výměře 99 m2, p.p.č. 1380/12 o
výměře 223 m2, p.p.č. 1380/13 o výměře 170 m2, p.p.č. 1380/14 o výměře 326 m2, p.p.č.
1380/15 o výměře 48 m2, p.p.č. 1380/35 o výměře 1.150 m2, p.p.č. 1380/36 o výměře 86 m2,
st.p.č. 401 o výměře 170 m2 a na ní postaveného objektu bez č.p., p.p.č. 2667 o výměře 96
m2, vše v k.ú. Rozvadov, v ceně 4.750.000,- Kč, s tím, že podmínkou prodeje je výhrada
vlastnického práva Obce Rozvadov k předmětu prodeje do 8.7.2019 (č.j. R/380/16, R/398/16)
17/19) koupi objektu č.p. 142 v Rozvadově, postaveného na st.p.č. 210, a parcel st.p.č. 210 o
výměře 1.550 m2 a p.p.č. 2749 o výměře 167 m2, vše v k.ú. Rozvadov, od spoluvlastníků,
v celkové ceně 4.200.000,- Kč, pro zřízení nového obecního úřadu
17/20) zprávu z provedené veřejnosprávní kontroly u příspěvkových organizací ZŠ Rozvadov
a MŠ Rozvadov
17/21) uzavření smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010182/1/VB
Rozvadov, TC, ČOV p.č. 436st vzNN, s výší náhrady 1.100,- Kč + DPH za zřízení práv,
uvedených ve smlouvě, na p.p.č. 45/2 a st.p.č. 436 v k.ú. Rozvadov
17/23) uzavření smlouvy o dílo č. 2016010 s firmou PREOS-WEST a.s., Plzeň, na zhotovení
nových výdejových okének do školní kuchyně, v celkové ceně 24.857,- Kč s DPH
17/24) cenovou nabídku společnosti KETNET s.r.o. Tachov č. NV-0720 na dodávku otočné
IP kamery pro sportovní areál v ceně 55.950,- Kč s DPH
17/25) cenovou nabídku společnosti Geo Vision s.r.o., Praha 9, na zpracování projektů
ozelenění tří úseků v obci (alej Rozvadov – Sv. Kateřina, alej Sv. Kateřina – Milíře,
odpočinkové místo Milíře) v celkové ceně 62.900,- Kč bez DPH

II/

Bere na vědomí

- zápisy kontroly FV č. 7/16, 8/16, 9/16, a FK č. 5/16, 6/16

III/

Navrhuje

17/22) přísedící Okresního soudu v Tachově, na funkční období 2016 – 2020 (č.j. R/383/16)

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Stanislav Mrhálek

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

Starosta:

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

