Zápis č. 2/2010
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2. 12. 2010 v sále Radnice v 18 hod.
Přítomni: Petr Kapal, Jaroslav Taraba, ing. arch. Žofie Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,
Mgr. Viktor Dobrev, Marcela Kořínková, Josef Nešněra, Renata Kubálková,
Miroslav Antoš
Občané: 7
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 všech 9 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele
zápisu paní Kořínkovou a ing. arch. Vorlovou. Jako zapisovatelku navrhl paní Bachovou.
Usnesení č. 2/2010/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kořínkovou a ing. arch. Vorlovou a
zapisovatele paní Bachovou.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání. Členka zastupitelstva pí. Kořínková požádala
doplnit program o bod: schválení uzavření MŠ od 23. 12. 2010 do 3. 1. 2011. Člen zast. p.
Nešněra požádal doplnit program o bod: svolání zasedání zast. ještě ke konci roku 2010, kde
by měla být schválena úprava rozpočtu k 31. 12. 2010 a schválení rozpočtu na rok 2011.
Usnesení č. 2/2010/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) jmenování ověřovatelů a zapisovatele
2) program zasedání
3) přijímání prohlášení o uzavírání manželství
4) schválení umístění elektronické sirény
5) úprava rozpočtu k 30. 11. 2010
6) zveřejnění záměru prodeje pozemků
7) příprava stavebních parcel a jejich prodej
8) nový územní plán města
9) smlouva o sběru, přepravě a odstraňování odpadu
10) schválení inventarizační komise
11) návrh pí. Kořínkové na schválení uzavření MŠ
12) úprava a schválení rozpočtu města Rožďalovice
13) diskuse
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Přijímání prohlášení o uzavírání manželství v případě, že skončilo funkční období zast. města.
Starosta navrhl: oddávající
Petr Kapal – starosta
Jaroslav Taraba – místostarosta
oddávací místnost Rožďalovice čp. 93
oddávací dny
pátek, sobota 10 – 15 hodin

Usnesení č. 2/2010/3:
Zast. schvaluje přijímání prohlášení o uzavírání manželství v případě, že skončilo funkční
období zast. v tomto znění: oddávající
Petr Kapal – starosta
Jaroslav Taraba – místostarosta
oddávací místnost
Rožďalovice čp. 93
oddávací dny
pátek, sobota 10 – 15 hodin
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 4
Schválení umístění elektronické sirény na základě žádosti HZS Středočeského kraje na
nemovitosti MěÚ Rožďalovice.
Usnesení č. 2/2010/4:
Zast. schvaluje umístění elektronické sirény jednotného systému varování a vyrozumění na
nemovitosti MěÚ Rožďalovice.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Starosta rozdal zastupitelům ke schválení v listinné podobě úpravu rozpočtu k 30. 11. 2010.
Žádný ze zastupitelů neměl k tomuto rozpočtu výhrady.
Usnesení č. 2/2010/5:
Zast. schválilo úpravu rozpočtu města Rožďalovice k 30. 11. 2010.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Starosta navrhl zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků:
- k.ú Rožďalovice, pozemek parc. č. 84/1 – zahrada
- k.ú. Rožďalovice, pozemek parc.č. 316 - stp
- k.ú Hasina, pozemek parc. č. 1482/28 a 1482/36 – ostatní plocha
Usnesení č. 2/2010/6:
Zast. schválilo zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 84/1 a parc.č.316 v k.ú
Rožďalovice, parc. č. 1482/28 a 1482/36 v k.ú Hasina.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1- Josef Nešněra
Bod č. 7
Starosta přednesl návrh na prodej části pozemku parc.č. 190/1, který je prozatím součástí
ovocného sadu v Panské zahradě v Rožďalovicích. Jedná se o pozemky podél MŠ, v územním
plánu města vedené jako pozemky stavební.
Usnesení č. 2/2010/7:
Zast. schválilo přípravu části parcely č. 190/1 v k.ú Rožďalovice a její následný prodej.
Hlasování: pro 5 – proti 1 – Josef Nešněra - zdrželi se 3- ing.arch.Žofie Vorlová,
Mgr.Markéta Drobečková, Renata Kubálková

Bod č. 8
Starosta informoval přítomné zastupitele o přípravě pořízení nového územního plánu města na
základě stavebního zákona.
Usnesení č. 2/2010/8:
Zast. schválili přípravu nového územního plánu města.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 9
Starosta předal zastupitelům k nahlédnutí novou smlouvu na rok 2011 s firmou AVE CZ
Benátky nad Jizerou ohledně svozu a odstranění komunálního odpadu. Konstatoval, že oproti
roku 2010 došlo k navýšení zhruba o Kč 8.000,- z důvodů zvýšení některých režijních
nákladů.
Usnesení č. 2/2010/9:
Zast. schválili smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu s firmou AVE CZ, odpadové
hospodářství Benátky nad Jizerou.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 10
Návrh na schválení inventarizační komise ve složení: předseda – Mgr.Markéta Drobečková,
Členové – Josef Nešněra, ing.arch.Žofie Vorlová, Eva Macáková
Usnesení č.2/2010/10:
Zastupitelé schválili inventarizační komisi v tomto složení: předseda – Mgr.Markéta
Drobečková, členové – Josef Nešněra, ing.arch.Žofie Vorlová, Eva Macáková
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č.11
Paní Kořínková navrhla schválení uzavření MŠ Rožďalovice od 23. 12. 2010 – 3. 1. 2011.
Usnesení č. 2/2010/11:
Zast. schválilo uzavření MŠ Rožďalovice v době od 23. 12. 2010 do 3. 1. 2011.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 12
Pan Nešněra navrhl svolat zasedání zast. města k úpravě rozpočtu k 31. 12. 2010 a schválení
rozpočtu na rok 2011 ještě ke konci letošního roku.
Usnesení č. 2/2020/12:
Zast. schválilo svolání zasedání zast. ke konci letošního roku ohledně úpravy rozpočtu k 31.
12. 2010 a schválení rozpočtu na rok 2011. Bližší termín bude upřesněn.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 13
Připomínky občanů:
Pí. Wichnerová, Hasina – nevyhrnutý sníh na autobusové zastávce pro pojízdnou prodejnu pí.
Benešové, která zásobuje místní obyvatele.
- nedodržení kolaudačních podmínek místní drůbežárny – jezdí přes
obec – nesnesitelný zápach při vyvážení drůbeže, chybí slíbená zeleň okolo drůbežárny

- skládka za bývalou hospodou na Hasině čp. 38, vlastníkem domu
je p. Věroslav Bouma, kde se kromě komunálního odpadu skladuje také nebezpečný odpad,
který se vstřebává do spodních vod, kde občané vlastní své studny – k připomínce se přidala
také pí. Pešavová
- na místním hřišti na Hasině je postavena kůlna bez povolení
stavebního úřadu, kde se hlavně v létě sdružují opilci a narkomani, kteří se zde chovají
nepřístojně, hlavně hlasitě a tím ruší ostatní obyvatele
- kontejnery na třídění odpadu jsou těžko přístupné, v jejich okolí je
nepořádek a neposekaná tráva
- na návsi na obecním pozemku si někteří občané před svým domem
zakotvili kůly, které ohrožují bezpečnost silničního provozu i chodců.
Starosta jménem zast. bere všechny tyto připomínky na vědomí a společně postupně dojdou
k jejich řešení a nápravě. Poté poděkoval přítomným za účast a zasedání zast. v 19:15 hod.
ukončil.

podpisy ověřovatelů
……………………………….
ing. arch. Žofie Vorlová
……………………………….
Marcela Kořínková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

