Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 34. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 17.1.2018

Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

34/1) ověřovateli zápisu Jiřího Koleňáka, Ivana Jančoviče, a zapisovatelem Ing. Alenu
Svobodovou
34/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení přijetí dotace z dotačního programu MŽP Zelená úsporám na akci „Stavební
úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov“
6. Schválení uzavření darovací smlouvy na darování parcel p.p.č. 1160/11, 1160/16, 1167/7
v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova a p.p.č. 2652, 2657 v k.ú. Rozvadov Plzeňským krajem Obci
Rozvadov
7. Schválení uzavření darovací smlouvy na darování parcely p.p.č. 1313/2 v k.ú. Sv. Kateřina
u Rozvadova Obcí Rozvadov Plzeňskému kraji
8. Schválení úhrady faktury společnosti Sprint M.P. s.r.o. za opravu vodovodu v Rozcestí
9. Projednání návrhu ZŠ Rozvadov na vyřazení majetku v r. 2017
10. Projednání návrhu MŠ Rozvadov na vyřazení majetku v r. 2017
11. Projednání rozpočtového opatření č. 8/2017
12. Projednání zápisů kontroly FV č. 17/17, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18
13. Projednání zápisu kontroly FK č. 13/17
14. Projednání protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ Rozvadov za období 16/2017
15. Projednání protokolu o provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ Rozvadov za období 16/2017
16. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
17. Schválení rozpočtu obce na rok 2018
18. Diskuze, různé
19. Závěr
34/3) přijetí částky ve výši 1.430.085,- Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace z
dotačního programu Ministerstva životního prostředí Zelená úsporám na akci „Stavební
úpravy ZŠ a MŠ Rozvadov“ (č. projektu 2739298)

34/4) uzavření darovací smlouvy na darování parcel p.p.č. 1160/11 o výměře 235 m2, p.p.č.
1160/16 o výměře 167 m2, p.p.č. 1167/7 o výměře 313 m2, vše v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova, a dále p.p.č. 2652 o výměře 56 m2, p.p.č. 2657 o výměře 37 m2, obě v k.ú.
Rozvadov, Plzeňským krajem do vlastnictví Obce Rozvadov
34/5) uzavření darovací smlouvy na darování parcely p.p.č. 1313/2 o výměře 12 m2 v k.ú.
Svatá Kateřina u Rozvadova Obcí Rozvadov do vlastnictví Plzeňského kraje
34/6) úhradu faktury společnosti Sprint M.P. s.r.o. za opravu vodovodu v Rozcestí ve výši
43.710,- Kč
34/7) komisi pro vyřazení majetku ZŠ Rozvadov v r. 2017 ve složení Ábel, Koleňák, Mrhálek
34/8) komisi pro vyřazení majetku MŠ Rozvadov v r. 2017 ve složení Ábel, Koleňák,
Mrhálek
34/9) rozpočtové opatření č. 8/2017
34/10) částku 500.000,- Kč pro TJ Rozvadov do rozpočtu obce na r. 2018
34/11) částku 1.000.000,- Kč pro ZŠ Rozvadov do rozpočtu obce na r. 2018
34/12) rozpočet obce na rok 2018 v hlavních ukazatelích a dle odvětvového třídění
rozpočtové skladby, přičemž je stanoven jako rozpočet schodkový, kdy přebytek hospodaření
z minulých let kryje výdaje rozpočtu (příjmy 58.256.740,- Kč, výdaje 88.313.200,- Kč,
financování 30.056.460,- Kč)

II/

Bere na vědomí

- zápisy kontroly FV č. 17/17, 1/18, 2/18, 3/18, 4/18
- zápis kontroly FK č. 13/17
- protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v ZŠ Rozvadov za období 1.1.2017–
30.6.2017 se závěrem – kontrola hospodaření organizace bez výhrad
- protokol o provedené veřejnosprávní kontrole v MŠ Rozvadov za období 1.1.2017–
30.6.2017 se závěrem – kontrola hospodaření organizace bez výhrad
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Rozvadov za období 1.1.2017 – 31.10.2017
se závěrem, že při dílčím přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov nebyly zjištěny chyby a
nedostatky

Přílohy zápisu:
1)
2)

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

Ověřovatelé:

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

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

Starosta:

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

