Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 21.10.2020
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

23/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Strapka, Bořivoje Vrabce, a zapisovatelem Martinu Klimpel
23/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání uzavření smlouvy o dílo č. 2004 s Ing. Arch. Kaskovou, Karlovy Vary (č.j.
R/675/20)
6. Schválení prodeje parcel p.p.č. 2789 v k.ú. Rozvadov a st.p.č. 570 v k.ú. Rozvadov, vzniklé
na základě GP č. 791-431/2018 (č.j. R/536/20)
7. Projednání žádosti o prodej části parcely p.p.č. 1167/7 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova a
žádosti o součinnost (č.j. 662/20)
8. Projednání žádosti o prodej části parcely p.p.č. 225/90, parcel p.p.č. 225/158 a 225/84 v k.ú.
Rozvadov (č.j. R/647/20)
9. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za r. 2020
10. Projednání zápisů kontrolního výboru č. 1/20 a 2/20
11. Projednání žádosti o snížení nájemného (č.ev. 1082/20)
12. Projednání žádosti o řešení situace s termínem odjezdu ranního autobusu (č.j. R/671/20)
13. Projednání žádosti ZŠ Rozvadov o souhlas s čerpáním fin. prostředků z rezervního fondu
ZŠ (č.ev. 1081/20)
14. Projednání cenové nabídky Zahradní a parková spol. s r.o. na výsadbu vánoční jedle
15. Projednání cenových nabídek Ivo Rudolfa, Bečov n. Teplou, na renovaci kříže a zábradlí u
vchodové brány na hřbitově ve Svaté Kateřině
16. Schválení komise pro vyřazení majetku obce
17. Schválení podání žádostí obce o prodej částí parcel v k.ú. Rozvadov - p.p.č. 1315/63 a
1315/46 od Kolowratových lesů a části parcely p.p.č. 1315/62 od LČR
18. Diskuze, různé
19. Závěr
23/3) uzavření smlouvy o dílo č. 2004 s Ing. Arch. Kaskovou, Karlovy Vary, na zpracování ÚP
Rozvadov v celkové ceně 493.196,- Kč s DPH (č.j. R/675/20)
23/4) prodej parcel p.p.č. 2789 o výměře 102 m2 a st.p.č. 570 o výměře 8 m2 (vzniklé na
základě GP č. 791-431/2018 ze dne 11.12.2018), vše v k.ú. Rozvadov, do podílového
spoluvlastnictví … v celkové ceně 27.500,- Kč, se současným zřízením předkupního práva obce
na prodávané parcely v délce trvání 10 let (č.j. R/536/20)

23/5) pořízení GP na oddělení parcely p.p.č. 1167/7 v k.ú. Svatá Kateřina u Rozvadova (č.j.
662/20)
23/7) revokaci usnesení č. I/12/19
23/8) prominutí úhrady nájemného z pronajatých nebytových prostor … za měsíc říjen; od
listopadu pak schvaluje snížení nájemného na 50% po celou dobu trvání vládních
koronavirových opatření s tím, že v případě zájmu lze sjednat splátkový kalendář (č. ev.
1082/20)
23/10) žádost ZŠ Rozvadov o souhlas s čerpáním finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ
na rekonstrukci sklepních prostor a nákup houpačky na hřiště ZŠ ve výši 115.989,- Kč vč. DPH
(č.ev. 1081/20)
23/11) cenovou nabídku firmy Zahradní a parková spol. s r.o. na výsadbu vánoční jedle v centru
obce ve výši 55.301,60 Kč vč. DPH
23/12) cenové nabídky Ivo Rudolfa, Bečov n. Teplou, na renovaci božích muk u rozvadovského
hřbitova ve výši 23.600,- Kč bez DPH a renovaci zábradlí u vchodové brány hřbitova ve Svaté
Kateřině ve výši 47.300,- Kč bez DPH
23/13) komisi pro vyřazení majetku obce ve složení Ábel, Vilimec, Jambor
23/14) podání žádostí obce o prodej částí parcel v k.ú. Rozvadov - p.p.č. 1315/63 a 1315/46 od
Kolowratových lesů a části parcely p.p.č. 1315/62 od Lesů ČR
23/15) nabídku firmy Kompakt s.r.o. na účast obce na akci „Sociální vůz dětem“ s reklamou v
ceně 18.000,- Kč
23/16) odpovědět na žádost Střediska Víteček o finanční příspěvek tak, že v letošním únoru již
příspěvek od obce dostali, další příspěvek dostanou opět v příštím roce (č. ev. 1106/20)
23/17) termín příštího zasedání zastupitelstva na středu 4.11.2020 od 17:00 hodin

II/

Neschvaluje

23/6) žádost … o prodej části parcely p.p.č. 225/90 o výměře 603 m2, a parcel p.p.č. 225/158
o výměře 490 m2 a 225/84 o výměře 694 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/647/20)

III/

Bere na vědomí

- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za r. 2020

- zápisy kontrolního výboru č. 1/2020 a 2/2020
- výroční zprávu ZŠ Rozvadov za šk. rok 2019/2020 a zprávu člena školské rady za zřizovatele
o činnosti školské rady

IV/

Ukládá

23/9) starostovi obce projednat do příštího zasedání se zástupcem IDOS možnost posunutí
termínu odjezdu ranního autobusu do Přimdy

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

Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

