Zápis č. 10/2011
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 08. 2011 v obřadní síni Městského
úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Renata Kubálková
Neomluveni:
Občané:
2
Bod č. 1
Starosta města Petr Kapal zahájil zasedání zastupitelstva města a všechny přítomné přivítal.
Konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce MěÚ
Rožďalovice i v elektronické podobě na internetových stránkách a dále konstatoval, že je
přítomno 8 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Tarabu a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl paní Bachovou.
Usnesení č. 10/2011/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Tarabu a pana Antoše a zapisovatele paní
Bachovou.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 4) Úprava rozpočtu k 31. 08.
2011, bod 5) Žádost ZŠ o použití finančních prostředků, a bod 6) Pověření k zastupování na
valné hromadě VAK Nymburk
Usnesení č. 10/2011/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Žádost ZO ČSCH Rožďalovice.
2) Odsouhlasení veřejné zakázky „Zhotovení PD – revitalizace náměstí“.
3) Odsouhlasení veřejné zakázky „Rekonstrukce topení – zdravotní středisko“.
4) Úprava rozpočtu k 31. 08. 2011.
5) Žádost ZŠ o použití finančních prostředků.
6) Pověření k zastupování na valné hromadě VAK Nymburk.
7) Diskuze.
8) Závěr.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Český svaz chovatelů ZO Rožďalovice žádá o navýšení příspěvku na rok 2011 z důvodu
konání 17. výstavy a s ní spojené rostoucí náklady.
Usnesení č. 10/2011/3:
Schváleno navýšení příspěvku o Kč 3.000,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Dne 15. 06. 2011 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Zhotovení PD – revitalizace náměstí“. Nabídky předložili 3 uchazeči. Hodnotícím kritériem
byla nejnižší nabídková cena. Nejnižší nabídkovou cenu předložil uchazeč Ing. arch. Miroslav
Pelcl.
Usnesení č. 10/2011/4:
Bude uzavřena smlouva s uchazečem Ing. arch. Miroslavem Pelclem, Morseova 243, 109 00
Praha 10, který předložil nejnižší nabídkovou cenu Kč 234.000,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Dne 22. 08. 2011 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce topení – zdravotní středisko“. Nabídky předložili 4 uchazeči. Hodnotícím
kritériem byla nejnižší nabídková cena, kterou předložil pan Miloslav Häusler.
Usnesení č. 10/2011/5:
Veřejnou zakázku „Rekonstrukce topení – zdravotní středisko“ provede pan Miloslav
Häusler, Na Hrázi 151/44, 290 01 Poděbrady III za celkovou cenu Kč 506.724,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Účetní předložila úpravu rozpočtu k 31. 08. 2011.
Usnesení č. 10/2011/6:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.
ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5
Úprava rozpočtu k 31.8.2011
Příjmová část rozpočtu:
zvýšit § 3639 pol. 2119
snížit § 6171 pol. 2111

1 000 Kč
1 000 Kč

za věcná břemena

Výdajová část rozpočtu:
zvýšit § 1014 pol. 5169
zvýšit § 1031 pol. 5169
zvýšit § 2321 pol. 5171
zvýšit § 3319 pol. 5169
zvýšit § 3326 pol. 5171
zvýšit § 3412 pol. 5171
zvýšit § 3429 pol. 5222
zvýšit § 3612 pol. 5139
zvýšit § 3612 pol. 5154
zvýšit § 3613 pol. 6121
zvýšit § 3631 pol. 5139
zvýšit § 3632 pol. 5192
zvýšit § 3633 pol. 6121
zvýšit § 3639 pol. 5151

17 000 Kč
30 000 Kč
80 000 Kč
4 000 Kč
85 000 Kč
23 976 Kč
3 000 Kč
12 000 Kč
16 000 Kč
475 000 Kč
175 000 Kč
20 000 Kč
237 350 Kč
5 000 Kč

odchyt psů
vyvážení dřeva
oprava dešť. kanálů
koncert v kostele
oprava sochy
čištění povrchu hřiště
navýšení příspěvku-Chovatelé
materiál na opravu bytu-Štaflová
elektřina – byt čp.28 I.poschodí
rekonstrukce topení čp. 374
stožáry+svítidla+materiál na VO
úhrada pohřbů
výstavba inž.sítí k stp.Panská+Čsl.l
stočné-voda srážková

zvýšit § 3639 pol. 5169
zvýšit § 3639 pol. 5171
zvýšit § 3722 pol. 5138
zvýšit § 3745 pol. 5021
zvýšit § 3639 pol. 5021
zvýšit § 3745 pol. 5139
zvýšit § 3745 pol. 5156
zvýšit § 3745 pol. 5171
zvýšit § 5512 pol. 5156
zvýšit § 6171 pol. 5021
zvýšit § 6171 pol. 5134
zvýšit § 6171 pol. 5137
zvýšit § 6171 pol. 5139
zvýšit § 6171 pol. 5162
zvýšit § 6171 pol. 5169
zvýšit § 6171 pol. 5175
snížit § 3639 pol. 6121

40 000 Kč
35 000 Kč
1 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
2 000 Kč
26 000 Kč
2 000 Kč
10 000 Kč
15 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
5 000 Kč
1 439 326 Kč Kč

geom.plány, inzeráty na stp.
opravy MŠ – WC
nákup pytlů na odpad
úklidové práce – dohody
výkopové práce – dohody
náhradní díly na sekačky
benzin, nafta
opravy sekaček
nafta pro hasiče
dohody o provedení práce
prac. oděvy
vitrína
kancelářské potřeby
telef. poplatky
kontrol.činnost,odvoz mat.-střecha
pohoštění-kulturní akce
rezerva

Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 2
Bod č. 7
MěÚ obdržel žádost ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice o použití finančních prostředků.
Usnesení č. 10/2011/7:
Povoluje se použít finanční prostředky z investičního fondu školy na nákup nového
plynového sporáku v celkové výši Kč 64.014,Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 8
Starosta jmenoval svého zástupce pro účast na valné hromadě VAK Nymburk pro období
2011 – 2013.
Usnesení č. 10/2011/8:
K zastupování na valné hromadě VAK Nymburk se pověřuje pan František Nešněra na
základě tohoto usnesení a plné moci.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Starosta otevřel diskuzi a upozornil na to, že v měsíci září bude omezen provoz ve zdravotním
středisku z důvodu prací (výměna nového vytápění). Více informací o ordinačních hodinách
doktorů podá MěÚ. Dále se stále připravují dokumenty k opravě ulice Melantrichovy, ke
které by mělo dojít v měsíci září – listopad 2011.
p. Filípek – dotazoval se, kdy bude zahájena oprava chodníku Tyršova II. etapa.
Stanovisko starosty: MěÚ v této době žádá dotaci na jeho opravu, pokud bude dotace
odsouhlasena, jeho opravy by mohly začít na přelomu roku 2012.

p. Kouba – navrhl uskutečnit veřejnou sbírku na celkovou rekonstrukci věžičky, která byla
sundána z budovy městského úřadu při opravě střechy, jako výraz sounáležitosti občanů
s obcí. Vznesl též možné varianty, jakým způsobem sbírku zorganizovat.
Stanovisko starosty: tato myšlenka byla také přednesena na pracovní schůzi zastupitelstva a
nebyla nikým zavrhnuta.
Bod č. 11
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1930 zasedání ukončil.
podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Jaroslav Taraba
……………………………….
Miroslav Antoš

………………………………..
Petr Kapal - starosta

