Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 23. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 14.12.2016

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

23/1) ověřovateli zápisu Ivana Jančoviče, Martina Ábela, a zapisovatelem Ing. Alenu
Svobodovou
23/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení rozpočtu obce na r. 2017
6. Projednání rozpočtového opatření č. 4/2016
7. Projednání zápisu finančního výboru č. FV21/16
8. Projednání likvidačního protokolu č. 1/2016 na vyřazení majetku obce
9. Schválení darovacích smluv s firmou APEX gaming EUROPE a.s. na darování 1.500.000,Kč a 500.000,- Kč Obci Rozvadov
10. Projednání žádosti o prodej parcel st.p.č. 180, 181 a 182 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
pro zřízení myčky
11. Projednání žádosti o prodej parcel p.p.č. 1315/66, 1315/67 a 1321/9 v k.ú. Rozvadov
12. Diskuze, různé
13. Závěr
23/3) rozpočet obce na rok 2017 v hlavních ukazatelích a dle odvětvového třídění rozpočtové
skladby, přičemž rozpočet je stanoven jako rozpočet schodkový, kdy přebytek hospodaření
z minulých let kryje výdaje rozpočtu (příjmy: 52.339.440,- Kč, výdaje: 116.637.400,- Kč,
financování: 64.297.960,- Kč), a součástí rozpočtu obce jsou stanovení závazných ukazatelů
příspěvkových organizací Mateřská škola Rozvadov a Základní škola Rozvadov
23/4) rozpočtové opatření č. 4/2016
23/5) likvidační protokol č. 1/2016 na vyřazení majetku obce
23/6) uzavření darovací smlouvy s firmou APEX gaming EUROPE a.s. na darování finanční
částky 1.500.000,- Kč Obci Rozvadov na rozvoj infrastruktury obce
23/7) uzavření darovací smlouvy s firmou APEX gaming EUROPE a.s. na darování finanční
částky 500.000,- Kč Obci Rozvadov na podporu tělovýchovného a sportovního rozvoje obce
23/8) vyhlášení záměru prodeje parcel st.p.č. 180, 181 a 182 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
pro zřízení mycí linky nákladních automobilů a obslužné plochy

23/9) vyhlášení záměru prodeje parcel p.p.č. 1315/66, 1315/67 a 1321/9 v k.ú. Rozvadov

II/

Bere na vědomí

- zápis finančního výboru č. FV21/16

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Ivan Jančovič

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

Starosta:

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

