Výsledky projednání zastupitelstva obce
z 36. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov
dne 15.12.2021
Zastupitelstvo obce Rozvadov

I/

Schvaluje

36/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Lumíra Vilimce, a zapisovatelem Martinu
Klimpel
36/2) následující program zasedání:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Kontrola usnesení
5. Schválení Rozpočtového opatření obce č. 2/2021
6. Projednání a doplnění zveřejněného návrhu rozpočtu obce na r. 2022
7. Schválení rozpočtového provizoria obce na r. 2022
8. Projednání změny bytového hospodářství obce z hlavní činnosti na hospodářskou činnost
9. Projednání přechodu na stravenkový paušál u zaměstnanců obce
10. Projednání nového obecního Ceníku za půjčování obecního majetku a poskytování služeb
11. Projednání nového obecního Ceníku pro výši úhrady za vybavení v obecních bytech
12. Projednání cenové nabídky firmy Novohradský, Tachov, na provedení vnitřních sanačních
omítek v kostele sv. Václava
13. Projednání žádosti o zrušení předkupního práva k pozemkům p.p.č. 20/1 a 1314 v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova (č.j. R/890/21)
14. Projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 225/90 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/871/21)
15. Projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 225/184 v k.ú. Rozvadov (č.j. R/933/21)
16. Projednání žádosti o prodej pozemku p.p.č. 1263/2 v k.ú. Sv. Kateřina u Rozvadova (č.j.
R/583/21)
17. Projednání uzavření kupní smlouvy s Obcí Hošťka na prodej komorové pece pro výpal
keramiky
18. Schválení dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou
dotací na novou hasičskou zbrojnici
19. Projednání uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 4152 s EKODEPON s.r.o. (č.j. R/938/21)
20. Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-120016810/VB/01 s ČEZ Distribuce, a.s. (č.j. R/955/21)
21. Schválení Plánu starosty Rozvadov k provedení řádné periodické inventarizace majetku a
závazků k 31.12.2021
22. Projednání závěrečných rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu obce na r. 2021
23. Diskuze, různé
24. Závěr
36/3) Rozpočtové opatření obce č. 2/2021

36/4) pravidla rozpočtového provizoria na r. 2022
36/5) změnu bytového hospodářství obce z hlavní činnosti na hospodářskou činnost
36/6) nový obecní Ceník za půjčování obecního majetku a poskytování služeb, platný od
1.1.2022
36/7) nový obecní Ceník pro výši úhrady za vybavení v obecních bytech, platný od 1.1.2022
36/8) cenovou nabídku firmy Novohradský, Tachov, na provedení vnitřních sanačních omítek
v kostele sv. Václava ve výši 86.408,52 Kč s DPH
36/9) žádost o zrušení předkupního práva obce k pozemkům p.p.č. 20/1 a 1314 v k.ú. Sv.
Kateřina u Rozvadova (č.j. R/890/21)
36/12) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 225/184 o výměře 47 m2 v k.ú. Rozvadov,
oddělené na základě GP č. 909-378/2021 (č.j. R/933/21)
36/13) vyhlášení záměru prodeje parcely p.p.č. 1263/2 o výměře 150 m2 v k.ú. Sv. Kateřina u
Rozvadova, oddělené na základě GP č. 481-460/2021 (č.j. R/583/21)
36/14) uzavření kupní smlouvy s Obcí Hošťka na prodej komorové pece pro výpal keramiky
v ceně 15.000,- Kč
34/16) uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě č. 4152 s EKODEPON s.r.o. (č.j. R/938/21)
36/17) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0016810/VB/01
s ČEZ Distribuce, a.s., pro umístění zemního kabelového vedení NN a rozpojovací skříně na
p.p.č. 94/1, 97/1, 98/1 a 105/15 v k.ú. Rozvadov za jednorázovou úhradu ve výši 1.100,- Kč
bez DPH (č.j. R/955/21)
36/18) Plán starosty Rozvadov k provedení řádné periodické inventarizace majetku a závazků
k 31.12.2021
36/19) pověření starosty obce k provedení závěrečných rozpočtových opatření ve schváleném
rozpočtu obce na r. 2021 s tím, že rozpočtová opatření je možné učinit pouze za účelem splnění
platebních povinností vyplývajících z již dříve sjednaných závazků nebo z obecně závazných
právních předpisů či uložených podle obecně závazných předpisů a dále k provedení výdajů
nezbytných z hlediska zabezpečení chodu obce a obecního úřadu nebo zabránění škodám a
učiněná rozpočtová opatření budou s odůvodněním předložena na vědomí zastupitelstvu obce
na prvním zasedání zastupitelstva obce konaném v roce 2022
36/20) prodloužení nájemní smlouvy s firmou COOP Tachov na prodejnu potravin
v Rozvadově do 31.12.2022

II/

Neschvaluje

36/10) žádost o prodej pozemku p.p.č. 225/90 o výměře 4.086 m2 v k.ú. Rozvadov (č.j.
R/871/21)

III/ Bere na vědomí
- přechod na stravenkový paušál u zaměstnanců obce

IV/ Ukládá
36/11) starostovi zajistit písemné stanovisko právního zástupce obce a ostatních dotčených
orgánů ve věci prodeje pozemku p.p.č. 225/90 v k.ú. Rozvadov

V/

Zavazuje se

36/15) dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a dotací, poskytnutou MV generální ředitelství HZS ČR v rámci programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH
obcí“ na akci „Novostavba požární zbrojnice v obci Rozvadov“, do plné výše z vlastních zdrojů

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

Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
Jindřich Červený

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

Starosta:

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

