Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 31. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 19.5.2021
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

31/1) ověřovateli zápisu Lukáše Finka, Lumíra Vilimce, a zapisovatelem Martinu Klimpel
31/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání informace o přidělení dotace od Plzeňského kraje na pořízení nového ÚP obce
6. Projednání nákupu pozemků p.p.č. 998/6, 891/2, 890/2, 582/1 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova od Římskokatolické farnosti Tachov
7. Projednání převodu pozemku st.p.č.15 se stavbou kostela v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
do majetku obce
8. Projednání uzavření dodatku ke smlouvě č. 5/2020 s BKV stavební společnost s.r.o.
9. Schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem v rámci výběrového řízení na dodavatele
klimatizace v budově OÚ
10. Schválení uzavření smlouvy o zajištění přepravy osob s ARRIVA Střední Čechy s.r.o. (č.j.
R/381/21)
11. Projednání stanoviska ČŠI k dopisu starosty obce Rozvadov (č.j. R/378/21)
12. Projednání žádosti o schválení možnosti darování 50% parcely p.p.č. 25/24 v k.ú. Rozvadov
13. Projednání návrhu na směnu pozemků p.p.č. 227/12, 227/14, 227/15, 305/38 v k.ú.
Rozvadov za obecní pozemky p.p.č. 61/9 a 1315/55 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/380/21)
14. Projednání žádosti o souhlas se stavbou na hranici s obecním pozemkem (č.j. R/377/21)
15. Projednání žádosti o prodloužení lhůty na dokončení RD (č.j. R/374/21)
16. Projednání protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ Rozvadov
17. Projednání protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ Rozvadov
18. Projednání cenové kalkulace VODAKVA na likvidaci septiku vedle č.p. 191v Rozvadově
19. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č.1167/9 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/662/20)
20. Schválení záměru prodeje pozemku p.p.č.1167/10 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/697/20)
21. Schválení koupě pozemku p.p.č. 538/5 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova obcí
22. Schválení uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě v k.ú. Rozvadov s Dial
Telecom, a.s. a TaNET West s.r.o. (č.j. R/398/21)
23. Diskuze, různé
24. Závěr
31/3) přidělení dotace z PSOV PK 2021- Územní plány - ve výši 150.000,- Kč na pořízení
nového územního plánu obce

31/4) nákup pozemků p.p.č. 998/6, 891/2, 890/2, 582/1 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova od
Římskokatolické farnosti Tachov
31/5) převod pozemku st.p.č.15 se stavbou kostela v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova do majetku
obce
31/6) uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 5/2020 s BKV stavební společnost s.r.o., se o změnou
ceny díla na 3.105.302,- Kč vč. DPH (č.j. R/395/21)
31/7) uzavření smlouvy s vítězným uchazečem PROKAT invest s.r.o., Domažlice, v rámci
vyhlášeného výběrového řízení veřejné zakázky „Víceúčelové zařízení v obci Rozvadov č.p.
142“ na dodavatele klimatizace v budově OÚ, s nabídkovou cenou 1.048.499,- Kč bez DPH
31/8) žádost o souhlas obce s darováním poloviny jeho parcely p.p.č. 25/24 v k.ú. Rozvadov
(č.j. R/396/21)
31/9) pořízení geometrických plánů u p. Horáčka a u pí. Zemanové
31/10) žádost o souhlas se stavbou zahradního přístřešku 6x4 m na hranici parcely p.p.č.
225/134, sousedící s obecní parcelou 225/167 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/377/21)
31/11) žádost o prodloužení lhůty na dokončení výstavby a kolaudaci RD na parcele p.p.č.
25/32 v k.ú. Rozvadov do 31.12.2022 (č.j. R/374/21)
31/12) cenovou kalkulaci VODAKVA na likvidaci septiku vedle č.p. 191v Rozvadově ve výši
293.849,- Kč s DPH
31/13) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 1167/9 o výměře 58 m2 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova, oddělené na základě GP č. 433-385/2020 (č.j. R/662/20)
31/14) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 1167/10 o výměře 57 m2 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova, oddělené na základě GP č. 433-385/2020 (č.j. R/697/20)
31/15) koupi parcely p.p.č. 538/5 o výměře 68 m2 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova, oddělené
na základě GP č. 433-385/2020, v ceně 10.200,- Kč
31/16) uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě telekomunikačního vedení v k.ú.
Rozvadov v rozsahu dle GP č. 755-132/2017 s Dial Telecom, a.s., a s ČEZNET s.r.o., za
jednorázovou úhradu ve výši 30,- Kč/m2 vč. DPH (č.j. R/398/21)
31/17) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti se společností VESTAR
GROUP na p.p.č. 1541 o výměře 36 m2 v k.ú. Rozvadov za jednorázovou úhradu ve výši
1.080,- Kč vč. DPH

II/

Bere na vědomí

- uzavření smlouvy o zajištění přepravy osob s ARRIVA Střední Čechy s.r.o. v ceně 40,- Kč/km
bez DPH od 3.5. do 11.6.2021 (č.j. R/381/21)

- stanovisko ČŠI k dopisu starosty obce Rozvadov (č.j. R/378/21)
- protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ Rozvadov za období 1.7. – 31.12.2020
- protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ Rozvadov za období 1.7. – 31.12.2020

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

Ověřovatelé:

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

.............................................. dne ...........................................
Lumír Vilimec

Starosta:

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

