Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 10. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 19.6.2019

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

10/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Strapka, Antonína Jambora, a zapisovatelem Martinu
Klimpel
10/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení Závěrečného účtu obce Rozvadov za rok 2018
6. Schválení účetní závěrky obce Rozvadov ke dni 31.12.2018
7. Schválení zaúčtování výsledku hospodaření obce Rozvadov za rok 2018
8. Schválení rozpočtového opatření č.1/2019
9. Projednání zápisů kontroly finančního výboru č. FV 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19
10. Projednání přístavby kabin na hřišti
11. Projednání uzavření příkazních smluv č. 01/2019, 02/2019 a smlouvy o dílo č. 02/2019
s Ing. Fichtlem, Tachov
12. Projednání uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9419001052/2019/4000223464
s GasNet, s.r.o. (č.j. R/417/19)
13. Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0014692 s ČEZ Distribuce, a.s.
14. Projednání uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do
vlastnictví obce č. 19/045/0176 s ČR – Ministerstvo financí (č.j. R/396/19)
15. Projednání žádosti o souhlas s umístěním stavby na pozemcích p.p.č. 367/2 a 367/9 v k.ú.
Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j. R/387/19)
16. Diskuze, různé
17. Závěr
10/3) projednání Závěrečného účtu obce Rozvadov za rok 2018 a projednání Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za rok 2018 se uzavírá vyjádřením: souhlas
s celoročním hospodařením obce za rok 2018 a to bez výhrady

10/4) Účetní závěrku obce za rok 2018, která poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky obce Rozvadov
10/5) Účetní závěrku MŠ Rozvadov k 31.12.2018 (rozvaha, výkaz zisk a ztráty, příloha)
10/6) Účetní závěrku ZŠ Rozvadov k 31.12.2018 (rozvaha, výkaz zisk a ztráty, příloha)
10/7) zaúčtování výsledku hospodaření obce Rozvadov za rok 2018 SU AU 431 30 MD
SU AU 432 00 D
30.928.226,70 Kč
10/8) rozpočtové opatření č. 1/2019
10/9) rekonstrukci kabin firmou Dulovec
10/10) uzavření příkazní smlouvy č. 01/2019 ve výši 48.000,- Kč s Ing. Fichtlem, Tachov
10/11) uzavření příkazní smlouvy č. 02/2019 ve výši 45.000,- Kč s Ing. Fichtlem, Tachov
10/12) uzavření smlouvy o dílo č. 02/2019 ve výši 72.000,- Kč bez DPH s Ing. Fichtlem,
Tachov
10/13) uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o budoucí smlouvě kupní č. 9419001052/2019/4000223464 s GasNet,
s.r.o. v ceně 104.041,- Kč bez DPH (č.j. R/417/19)
10/14) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-0014692 s ČEZ Distribuce, a.s.
10/15) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku do vlastnictví obce
č. 19/045/0176 s ČR – Ministerstvo financí (č.j. R/396/19)
10/16) odložení bodu 15 na příští zasedání

II/

Bere na vědomí

- zápisy kontroly FV č. 2/19, 3/19, 4/19, 5/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, zápis kontroly FK č. 6/19,
7/19

III/

Ukládá

10/17) starostovi projednat umístění stavby na pozemcích p.p.č. 367/2 a 367/9 v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova se společností Eurowag a pozvat zástupce společnosti SPIE na příští
zastupitelstvo (č.j. R/387/19)

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Antonín Jambor

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

Starosta:

.............................................. dne ...........................................
Pavel Pajer

