Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 42. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 15.6.2022
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

42/1) ověřovateli zápisu Zdeňka Horáčka, Lumíra Vilimce, a zapisovatelem Martinu Klimpel
42/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení závěrečného účtu obce Rozvadov za rok 2021 a zaúčtování výsledku hospodaření
obce Rozvadov za rok 2021
6. Schválení účetní závěrky obce Rozvadov ke dni 31.12.2021
7. Schválení rozpočtového opatření č. 3/22
8. Schválení prodeje parcel p.p.č. 1282, 1281, 1284 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/439/22)
9. Schválení prodeje parcely p.p.č. 558 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/452/22)
10. Projednání nákupu podílových listů fondu kolektivního investování Czech Real Estate
Investment Fund
11. Projednání nákupu dluhopisů Home capital CZK
12. Projednání nákupu prioritních investičních akcií Czech Development Fund SICAV, a.s.
13. Schválení uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem veřejné zakázky na zpracování
PD pro výstavbu pečovatelských bytů v obci Rozvadov
14. Projednání cenové nabídky na pořízení promítacího zařízení do nové obecní hasičské
zbrojnice
15. Projednání cenové nabídky na pořízení zabezpečovacího systému do nové obecní hasičské
zbrojnice
16. Projednání cenové nabídky na pořízení klimatizace do nové obecní hasičské zbrojnice
17. Projednání cenové nabídky na pořízení kuchyňské linky s barem do nové obecní hasičské
zbrojnice
18. Projednání žádosti o prodej části obecní parcely p.p.č. 537 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/761/21)
19. Projednání žádosti o prodej části obecní parcely p.p.č. 537 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/762/21)
20. Diskuze, různé
21. Závěr
42/3) závěrečný účet obce Rozvadov za rok 2021 a hospodářský výsledek s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
a) starosta obce bude průběžně na profilu zadavatele zveřejňovat smlouvy dle zák. č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

b) místostarosta obce bude průběžně kontrolovat zveřejňování smluv na profilu zadavatele
dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
42/4) účetní závěrku obce za r. 2021 - výsledek z hospodaření za r. 2021 bude ve výši
49.693.651,52 Kč převeden v r. 2022 na nerozdělený zisk z minulých let, ZO nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 Vyhl. č. 220/2013
Sb. věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
42/5) rozpočtové opatření č. 3/22
42/6) prodej parcel p.p.č. 1282 o výměře 542 m2, p.p.č. 1281 o výměře 19 m2, p.p.č. 1284 o
výměře 132 m2, vše v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova, v ceně 103.950,- Kč vč. DPH (č.j.
R/439/22)
42/7) prodej parcely p.p.č. 558 o výměře 2 m2 v k.ú. Rozvadov v ceně 340,- Kč vč. DPH (č.j.
R/452/22)
42/8) přeložení projednání bodů č. 10-12 na některé z příštích zasedání
42/9) uzavření smlouvy o dílo na zpracování PD pro výstavbu pečovatelských bytů v obci
Rozvadov se společností SPIRAL spol. s r.o. v ceně 1.533.100,- Kč bez DPH
42/10) cenovou nabídku společnosti Data Media s.r.o. na pořízení promítacího zařízení do nové
obecní hasičské zbrojnice ve výši 120.105,- Kč bez DPH
42/11) cenovou nabídku společnosti ŠAVEL SYSTEMS s.r.o. na pořízení zabezpečovacího
systému do nové obecní hasičské zbrojnice ve výši 39.973,- Kč bez DPH
42/12) cenovou nabídku společnosti PROKAT invest s.r.o. na pořízení klimatizace do nové
obecní hasičské zbrojnice ve výši 166.280,- Kč bez DPH
42/13) cenovou nabídku společnosti BKV Stavební společnost s.r.o. na pořízení kuchyňské
linky s pultem do nové obecní hasičské zbrojnice ve výši 133.390,- Kč bez DPH
42/14) vyhlášení záměru prodeje části parcely p.p.č. 537 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova o
výměře 1.340 m2 dle přiloženého náčrtu (č.j. R/761/21)
42/15) vyhlášení záměru prodeje části parcely p.p.č. 537 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova o
výměře 1.339 m2 dle přiloženého náčrtu (č.j. R/762/21)
42/16) poskytnutí příspěvku z výtěžku koncertu skupiny Kryštof následovně: Sv. Anna
80.000,- Kč, tachovský hospic (po oddělení od chebského) 80.000,- Kč, dětská onkologie Plzeň
80.000,- Kč, ZŠ Přimda 80.000,- Kč, Domov pro zdrav. postižené Milíře 80.000,- Kč a SDH
Hošťka 13.719,79 Kč
42/17) zapůjčení sportovní mašiny 18 pro SDH Hošťka mladší oddíl

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Zdeněk Horáček

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

Starosta:

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

