Zápis č. 10/2013
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 12. 2013 v obřadní síni Městského
úřadu v 1700 hod.

Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Renata Kubálková, Josef Nešněra, Viktor Dobrev
Neomluveni:
Občané:
0

Bod č. 1
Starosta města Petr Kapal v 1700 hod 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 6 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Antoše a p. Tarabu. Jako zapisovatelku navrhl sl. Ing. M. Antošovou.
Usnesení č. 10/2013/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Antoše a pana Tarabu a zapisovatelku slečnu
Antošovou.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu, který byl zveřejněn.
1) Návrh rozpočtu města na rok 2014
2) Rozpočtový výhled města na období 2014 - 2016
3) Návrh rozpočtu RTB na rok 2014
4) Zplnomocnění účetní k provedení rozpočtového opatření č. 6
5) Vnitřní předpis ke schválení účetní závěrky města a příspěvkové organizace a směrnice
k systému zpracování účetnictví
6) Smlouva mandátní na rok 2014 – zajištění dopravní obslužnosti
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8) Příspěvek na provoz knihařského muzea
9) Příspěvek na zakoupení pece pro Domov Rožďalovice
10) Příspěvek na činnost rybářské mládeže na rok 2014
11) Zrušení usnesení č. 8/2012/22
12) Diskuze
13) Závěr
Starosta konstatoval, že bod č. 10 je nutné zrušit, neboť již byl zanesen v návrhu rozpočtu pro
rok 2014, dále doplnil program o následující body: 12) Souhlas s bezúplatným převodem
pozemku v k.ú .Hasina, 13) Výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas ve spádových obcích –
Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany“, 14) Schválení podání žádosti ZŠ a MŠ Rožďalovice,

15) Úprava rozpočtu k 30. 11. 2013, 16) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR ČR v roce
2014 na akci „Rekonstrukce školního hřiště Rožďalovice sprinterská rovinka“, 17) Žádost o
finanční podporu přípravy projektu Greenway Mrlina a činnosti občanského sdružení Labská
stezka, 18) Smlouva o příspěvku pro MAS Svatojiřský les, 19) Schválení zařazení území obce
do územní působnosti MAS Svatojiřský les, 20) Bezúplatný převod pozemku pč. 6/11 v k. ú.
Rožďalovice
Usnesení č. 10/2013/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Návrh rozpočtu města na rok 2014
2) Rozpočtový výhled města na období 2014 - 2016
3) Návrh rozpočtu RTB na rok 2014
4) Zplnomocnění účetní k provedení rozpočtového opatření č. 6
5) Vnitřní předpis ke schválení účetní závěrky a směrnice k systému zpracování účetnictví
6) Smlouva mandátní na rok 2014 – zajištění dopravní obslužnosti
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
8) Příspěvek na provoz knihařského muzea
9) Příspěvek na zakoupení pece pro Domov Rožďalovice
10) Příspěvek na činnost rybářské mládeže na rok 2014
11) Zrušení usnesení č. 8/2012/22
12) Souhlas s bezúplatným převodem pozemku v k.ú .Hasina
13) Výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas ve spádových obcích – Ledečky, Viničná Lhota,
Podlužany“
14) Schválení podání žádosti ZŠ a MŠ Rožďalovice
15) Úprava rozpočtu k 30. 11. 2013
16) Schválení podání žádosti o dotaci z MMR ČR v roce 2014 na akci „Rekonstrukce
školního hřiště Rožďalovice sprinterská rovinka“
17) Žádost o finanční podporu přípravy projektu Greenway Mrlina a činnosti občanského
sdružení Labská stezka
18) Smlouva o příspěvku pro MAS Svatojiřský les
19) Schválení zařazení území obce do územní působnosti MAS Svatojiřský les
20) Bezúplatný převod pozemku pč. 6/11 v k. ú. Rožďalovice
21) Diskuze
22) Závěr
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Návrh rozpočtu města na rok 2014 - viz příloha.
Usnesení č. 10/2013/3:
Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu města na rok 2014 v odvětvovém třídění rozpočtové
skladby jako schodkový. Schodek bude kryt přebytky z minulých let.
Zastupitelstvo města dále schvaluje poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2014
v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedeny v tabulkové části tohoto
materiálu.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4

Rozpočtový výhled města na období 2014 – 2016.
Usnesení č. 10/2013/4:
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtový výhled města na období 2014 – 2016.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Návrh rozpočtu RTB na rok 2014.
Usnesení č. 10/2013/5:
Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh rozpočtu RTB na rok 2014.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Zplnomocnění účetní k provedení rozpočtového opatření č. 6.
Usnesení č. 10/2013/6:
Zastupitelstvo města na základě ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů deleguje pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového
opatření č. 6 k 31. 12. 2013 na účetní města. Provedené rozpočtové opatření bude následně
schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Vnitřní předpis ke schválení účetní závěrky (viz. příloha) a směrnice k systému zpracování
účetnictví (viz. příloha).
Usnesení č. 10/2013/7:
Zastupitelstvo města schválilo vnitřní předpis pro účetní závěrku města a příspěvkové
organizace a zaktualizovanou směrnici č. 2/2010 k systému zpracování účetnictví.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8
Smlouva mandátní na rok 2014 – zajištění dopravní obslužnosti.
Usnesení č. 10/2013/8:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy pro dopravní obslužnost na rok
2014 v celkové částce 245 100,- Kč.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 10/2013/9:
Zastupitelstvo města souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - č.1007C13/28) „Kanalizace Rožďalovice – napojení místních částí Podolí a

Hasina“.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10
Příspěvek na provoz knihařského muzea. Na základě žádosti pana Hančara o příspěvek na
provoz knihařského muzea Jendy Rajmana se zastupitelstvo rozhodlo přispět částku 20 000,Kč.
Usnesení č. 10/2013/10:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz knihařského
muzea se sídlem Husova 24, 289 34 Rožďalovice, částkou 20 000,- Kč.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Příspěvek na zakoupení pece pro Domov Rožďalovice. Město Rožďalovice obdrželo žádost o
příspěvek na zakoupení pece pro výrobu keramiky pro Domov Rožďalovice. Zastupitelé se
rozhodli přispět po zakoupení pece částkou 5 000,- Kč.
Usnesení č. 10/2013/11:
Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí příspěvku na zakoupení pece pro Domov
Rožďalovice se sídlem U Barborky 1, 289 34 Rožďalovice, ve výši 5 000,- Kč po zakoupení
pece.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12
Příspěvek na činnost rybářské mládeže na rok 2014 – tento bod byl zrušen, neboť již byl
zanesen v návrhu rozpočtu pro rok 2014.

Bod č. 13
Zrušení usnesení č. 8/2012/22.
Usnesení č. 10/2013/13:
Zastupitelstvo města rozhodlo, že se ruší usnesení č. 8/2012/22 a zároveň zastupitelé města
přijali toto usnesení:
Osoba, která má v obci trvalý pobyt, ale v obci prokazatelně nebydlí, musí prokázat, že místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů uhradila v místě skutečného pobytu. Toto usnesení se
vztahuje k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 14
Souhlas s bezúplatným převodem pozemku v k.ú .Hasina.
Usnesení č. 10/2013/14:
Zastupitelstvo města Rožďalovice souhlasí s úpravou příjezdové cesty k nemovitostem pana

Jiřího Grepla, trvale bytem Lipová – lázně 537,790 61 Lipová – lázně, pana Josefa Vaňka,
trvale bytem Hasina 28, 289 34 Rožďalovice, Stanislava Bohutínského a Dany Bohutínské,
oba trvale bytem Hládkov 920/12 Střešovice, 162 00 Praha 6, kteří za tímto účelem darují
městu Rožďalovice část svých pozemků, všechny v k.ú. Hasina.
Pan Grepl – díl a o výměře 26 m2
Pan Vaněk – díl b o výměře 16 m2
Pan Bohutínský a paní Bohutínská – díl c o výměře 29 m2
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 15
Výběrové řízení „Bezdrátový rozhlas ve spádových obcích – Ledečky, Viničná Lhota,
Podlužany“. Dne 27. 11. 2013 se na MěÚ v Rožďalovicích uskutečnilo jednání výběrové
komise a otevírání doručených obálek. Předmětem jednání bylo otevírání obálek a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku „Bezdrátový rozhlas ve spádových obcích – Ledečky, Viničná
Lhota, Podlužany“. K posouzení byli komisi předány zadavatelem 4 nabídky, které splnili
všechny požadavky zadávací dokumentace. Komise určila pořadí podle nejnižší nabídnuté
ceny zakázky. Na doporučení hodnotící komise byla rozhodnutím zadavatele vybrána nabídka
uchazeče EMPEMONT s.r.o. s nabídnutou cenou 196 937,- Kč včetně DPH.
Usnesení č. 10/2013/15:
Zastupitelstvo města schválilo přidělení veřejné zakázky a podepsání smlouvy o dílo - pro
akci „Bezdrátový rozhlas ve spádových obcích – Ledečky, Viničná Lhota, Podlužany“ firmě
EMPEMONT s. r. o. s její nabídnutou cenou 196 937,- Kč včetně DPH.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 16
Schválení podání žádosti ZŠ a MŠ Rožďalovice.
Usnesení č. 10/2013/16:
Zastupitelé města Rožďalovice schvalují podání žádosti Základní školy a Mateřské školy G.
A. Lindnera Rožďalovice o dotaci na projekt „Rožďalovické víceboje“ ze Středočeského
Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence pro rok 2014 a zavazuje se
spolufinancovat uvedený projekt ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 17
Úprava rozpočtu k 30. 11. 2013 - ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 5.
Příjmová část:
Pol. 4111
Pol. 4122
Pol. 4213
Pol. 4216

zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku

Celkem

21 000 Kč
165 489 Kč
131 209,57
2230 569,15

2548 267,72

dotace – volby
dotace – hasiči
dotace SFŽP- rozhlas
dotace FS – rozhlas

Výdajová část:
§ 6114 pol. 5021
§ 6114 pol. 5139
§ 6114 pol. 5173
§ 6114 pol. 5175
§ 5512 pol. 5137
§ 3341 pol. 6122
§ 3113 pol. 5331
§ 3421 pol. 5222

zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku
zvýšit o částku

Celkem

15 380 Kč
478 Kč
1 085 Kč
1 056 Kč
165 489Kč
2042 779,72
312 000 Kč
10 000 Kč

volby – odměny
volby – kanc.potřeby
volby – cestovné
volby – pohoštění
hasiči – věcné prostředky
rozhlas
příspěvek ZŠ
příspěvek – Šachový klub

2548 267,72

Usnesení č. 10/2013/17:
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 5.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 18
Schválení podání žádosti o dotaci z MMR ČR v roce 2014 na akci „Rekonstrukce školního
hřiště Rožďalovice sprinterská rovinka“
Usnesení č. 10/2013/18:
Zastupitelstvo města odsouhlasilo podání žádosti o dotaci z MMR ČR v roce 2014 na akci
„Rekonstrukce školního hřiště Rožďalovice sprinterská rovinka“.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 19
Žádost o finanční podporu přípravy projektu Greenway Mrlina a činnosti občanského
sdružení Labská stezka.
Usnesení č. 10/2013/19:
Zastupitelé města schvalují poskytnutí příspěvku ve výši 5 000,- na podporu přípravy projektu
Greenway Mrlina a činnost občanského sdružení Labská stezka.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 20
Smlouva o příspěvku pro MAS Svatojiřský les (viz. příloha)
Usnesení č. 10/2013/20:
Zastupitelstvo města odsouhlasilo poskytnutí finančního příspěvku ve výši 63 000Kč na
činnost Místní akční skupiny Svatojiřský les o.s.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 21

Schválení zařazení území obce do územní působnosti MAS Svatojiřský les.
Usnesení č. 10/2013/21:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje zařazení správního území obce do územní
působnosti MAS Svatojiřský les na období 2014 – 2020.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 22
Bezúplatný převod pozemku pč. 6/11 v k. ú. Rožďalovice
Usnesení č. 10/2013/22:
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku pč. 6/11 v k. ú. Rožďalovice mezi
KÚSK a městem Rožďalovice.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 23
Diskuze:
Veřejného zasedání se zúčastnili zástupci za SDH Rožďalovice, kteří přišli s požadavkem na
zakoupení vozidla pro účely SDH, případně další potřeby, kdy by byli ochotni automobil požít
i k potřebám města Rožďalovice. Pan Paroulek nám objasnil, že by se jednalo o automobil pro
8 osob + 1 řidič, automobil, který mají možnost zakoupit je plně vybaven zimními i letními
pneumatikami a je ve velmi dobrém stavu. Pan Petr Pešava začal obhajovat proč je automobil
třeba zakoupit pro potřeby SDH: V případě nečekaných situací (povodně, požáry), kdy
hasičský vůz neuveze všechny potřebné nástroje a věci, které jsou třeba na dané místo
dopravit, pro přepravu osob. Dále sdělili, že SDH má v plánu zavést kroužek pro děti, které
by tímto vozem převáželi na různé akce, kam by byli potřeba. Bylo sděleno, že od silniční
daně by byl tento automobil osvobozen. Na zakoupení mají hasiči přislíben sponzorský dar ve
výši 10 000kč.
Pan starosta konstatoval, že se zastupitelé k požadavku SDH vyjádří na příštím konání
zastupitelstva.

Bod č. 24
Závěr:
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1755 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Miroslav Antoš

……………………………….
Jaroslav Taraba

………………………………..
Petr Kapal - starosta

