Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 9. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 29.5.2019
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

9/1) ověřovateli zápisu Antonína Jambora, Jindřicha Červeného, a zapisovatelem Martinu
Klimpel
9/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Projednání žádosti Stodské nemocnice, a.s., o poskytnutí finančního příspěvku
6. Projednání žádosti Linky bezpečí, z.s., o podporu provozu
7. Projednání zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Obce Rozvadov
8. Projednání nové Směrnice k závodnímu stravování
9. Projednání zápisů následné řídící finanční kontroly inventarizace č. 3/19, 4/19, 5/19
10. Projednání stavebních úprav budovy školy a koupě nábytku
11. Schválení vložení majetku obce do správy VSOZČ
12. Projednání cenové nabídky na PD „Nová vodovodní přípojka k č.p. 142 v Rozvadově“
13. Projednání žádosti o prodej pozemků p.p.č. 98/1 a 99/1 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/347/19)
14. Projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 2660 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/329/19)
15. Projednání žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 367/2 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova
(č.j. R/323/19)
16. 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)
17. Projednání návrhu na vyřazení majetku ZŠ
18. Projednání návrhu na vyřazení majetku MŠ
19. Schválení půjček z FRB
20. Diskuze, různé
21. Závěr
9/3) žádost Stodské nemocnice, a.s., o poskytnutí finančního příspěvku na nákup zdrav.
přístrojů a zařízení, ve výši 20.000 Kč
9/4) nové znění směrnice k závodnímu stravování s platností od 1.5.2019
9/5) přestavbu školy dle cenových nabídek firem Josef Valíček, Milan Dulovec, PPP Okna a
Jan Bartoš
9/6) vložení majetku ve výši 21.202.310,00 Kč do správy a hospodaření VSOZČ
(Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech)

9/7) cenovou nabídku Ing. Kodýtka, Planá, na zpracování PD „Nová vodovodní přípojka k č.p.
142 v Rozvadově“ k územnímu souhlasu + inženýrská činnost v ceně 24.200,- Kč s DPH
9/9) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 2660 v k.ú. Rozvadov dle geometrického zaměření
9/10) záměr prodeje části pozemku p.p.č. 367/2 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j. R/323/19)
9/11) přeložení projednání žádosti společnosti SPIE Elektrovod, a.s., Brno, o souhlas
s umístěním stavby „Vysokovýkonostní napájecí body pro elektromobily – ČS Rozvadov“ na
pozemcích p.p.č. 367/2 a 367/9 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova na příští zasedání (č.j.
R/387/19)
9/13) návrh na vyřazení majetku ZŠ
9/14) návrh na vyřazení majetku MŠ
9/15) půjčky z FRB

II/

Neschvaluje

9/8) žádost o prodej pozemků p.p.č. 98/1 a 99/1 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova pro
provozování zemědělské činnosti (č.j. R/347/19)
9/16) půjčku z FRB

III/

Bere na vědomí

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov za rok 2018 s tím, že při
přezkoumání hospodaření ÚSC Rozvadov nebyly zjištěny chyby a nedostatky
- zápisy následné řídící finanční kontroly č. 3/19, 4/19, 5/19

IV/

Ukládá

9/12) starostovi zjistit u Eurowag, zda vědí o záměru stavby „Vysokovýkonostní napájecí body
pro elektromobily – ČS Rozvadov“ na pozemcích p.p.č. 367/2 a 367/9 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova a vyžádat si od firmy SPIE Elektrovod, a.s., Brno, nákres stavby a více informací o
ní (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 ...........................................
Jindřich Červený

Starosta:

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

