Zápis č. 2/2012
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 05. 04. 2012 v obřadní síni Městského
úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:
3
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 9 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
pí. Kořínkovou a p. Dobreva. Jako zapisovatelku navrhl pí. Bachovou.
Usnesení č. 2/2012/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kořínkovou a pana Dobreva a zapisovatelku
pí. Bachovou.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 8) Souhlas s přijetím dotace,
bod 9) Výběrové řízení „Demolice objektu – lesní správa“, bod 10) Výběrové řízení
„Oplocení barokního sloupu se sochou Panny Marie“, bod 11) Úprava rozpočtu k 31. 03.
2012, bod 12) Záměr o prodeji plynové přípojky.
Usnesení č. 2/2012/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
2) Úprava rozpočtu k 29. 02. 2012.
3) Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní.
4) Výběrové řízení – ředitel škola.
5) Závěrečný účet obce roku 2011.
6) Záměr o prodeji pozemku parc. č. 18/7 v k. ú. Podlužany.
7) Prodej pozemku parc. č. 1037/2 v k. ú. Zámostí.
8) Souhlas s přijetím dotace z FROM Středočeský kraj.
9) Výběrové řízení „Demolice objektu – lesní správa“.
10) Výběrové řízení „Oplocení barokního sloupu se sochou Panny Marie“.
11) Úprava rozpočtu k 31. 03. 2012.
12) Záměr o prodeji plynové přípojky.
13) Diskuze.
14) Závěr.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 3
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. Finanční náhrada za zřízení
věcného břemene ve výši Kč 1.000,-.
Usnesení č. 2/2012/3:
Schválena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126014144/VB001 se společnostní ČEZ Distribuce, a. s. pro parc. č. 190/32 v k. ú. Rožďalovice
(vlastníci Jiří Musil, Veronika Bachová).
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 4
Úprava rozpočtu k 29. 02. 2012.
Usnesení č. 2/2012/4:
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1.
Příjmová část :
pol. 4112
pol. 4116
pol. 1122
§ 3399 pol. 23221
§ 3639 pol. 2111

zvýšit o 166 100 Kč
zvýšit o 36 000 Kč
zvýšit o 287 450 Kč
zvýšit o 30 000 Kč
zvýšit o 50 000 Kč

Výdajová část :
§ 6399 pol. 5362
zvýšit o 287 450 Kč
§ 3543 pol. 5221
zvýšit o 6 000 Kč
§ 3639 pol. 6130
zvýšit o 233 556 Kč
§ 3729 pol. 5169
zvýšit o 42 544 Kč
§ 3723 pol. 5169
zvýšit o 288 000 Kč
§ 3722 pol. 5169
snížit o 288 000 Kč
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0

dotace za KÚ
dotace ÚP
daň z příjmu za obec
fin. dar od AVE CZ
vytápění MŠ - 2011
daň z příjmu za obec
příspěvek Handicap centru srdce
nákup pozemku /lesní správa/
likvidace černé skládky
svoz tříděného odpadu
svoz komunálního odpadu

Bod č. 5
Dodatek č. 1 ke smlouvě mandátní. Změna výše částky na zajištění finanční prostředků na
krytí prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní
obslužnosti.
Usnesení č. 2/2012/5:
Obec uvolní ze svého rozpočtu zálohovou poměrnou část, která pro rok 2012 činí Kč 8.130,(Kč 5,- na občana).
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Novelizace školského zákona umožňuje vyhlásit výběrové řízení na další funkční období 6
let, kde mají možnost se přihlásit noví uchazeči na post ředitele/ky, stejně tak i současný pan
ředitel a tím předložit svůj plán a záměr na dalších 6 let.
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Nejedná se o hlasování o odvolání současného ředitele školy. Ten má v této souvislosti
možnost obhájit svou další činnost.
Usnesení č. 2/2012/6:
Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo o vyhlášení konkurzu dle § 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na ředitele(ky) Základní školy a Mateřské
školy G. A. Lindnera Rožďalovice. Zastupitelstvo města ukládá starostovi města Rožďalovice
v souladu s právními předpisy realizaci konkurzního řízení.
Hlasování: pro 5 – proti 3 – zdržel se 1
Bod č. 7
Starosta informoval o závěrečném účtu k 31. 12. 2011.
Usnesení č. 2/2012/7:
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 8
Záměr o prodeji pozemku parc. č. 18/7 v k. ú. Podlužany o výměře 59 m2.
Usnesení č. 2/2012/8:
Schválen záměr o prodeji části pozemku parc. č. 18/7 v k. ú. Podlužany.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 9
Prodej pozemku parc. č. 1037/7 v k. ú. Zámostí. Bývalý náhon. Přihlásil se 1 zájemce: pan
Jaroslav Taraba, Rožďalovice, ulice Zahradní.
Usnesení č. 2/2012/9:
Schválen prodej pozemku parc. č. 1037/7 v k. ú. Zámostí za cenu kč 50,-/m2 panu Jaroslavu
Tarabovi, bytem Rožďalovice, ulice Zahradní.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1
Bod č. 10
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci z rozpočtu Středočeského kraje.
Usnesení č. 2/2012/10:
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace. Byla přijata dotace v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst ve výši Kč 5.112.233,- se spoluúčastí města Kč 585.642,-.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 11
Dne 29. 03. 2012 proběhlo otevírání obálek a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
„Demolice objektu – lesní správa“. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel 7 nabídek.
Nabídky byly hodnoceny na základě kritéria ekonomické výhodnosti.
Usnesení č. 2/2012/11:
Na doporučení hodnotící komise byla vybrána firma WHITE LINES, s. r. o. s nabídkovou
cenou Kč 192.960,- včetně DPH.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 12
Dne 29. 03. 2012 proběhlo jednání hodnotící komise na zakázku „Oplocení barokního sloupu
se sochou Panny Marie“. Zadavatel obdržel 3 nabídky. Hodnotícím kritériem byla nejnižší
nabídková cena.
Usnesení č. 2/2012/12:
Na doporučení hodnotící komise byla vybrána firma Jan Jenček, Kovářství Jičín s nejnižší
nabídkovou cenou Kč 330.000,Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 13
Úprava rozpočtu k 31. 03. 2012.
Usnesení č. 2/2012/13:
Schváleno rozpočtové opatření č. 2.
pol. 4116
§ 3639 pol. 2119
§ 3639 pol. 3111
§ 6409 pol. 5329

zvýšit o 18 000 Kč
zvýšit o 1 000 Kč
zvýšit o 12 700 Kč
zvýšit o 31 700 Kč

dotace – úřad práce
za věcná břemena
prodej pozemku
příspěvek RTB

§ 3314 pol. 5172
§ 3314 pol. 5169

zvýšit o 6 300 Kč
snížit o 6 300 Kč

knihovna – program. vybavení
knihovna – služby

§ 3613 pol. 5137
§ 3613 pol. 5171

zvýšit o 45 000 Kč
snížit o 45 000 Kč

výčepní zařízení, regál
opravy

§ 3745 pol. 5011
§ 3745 pol. 5169

zvýšit o 60 000 Kč
snížit o 60 000 Kč

mzdy zaměstnanců na VPP
služby

§ 2221 pol. 6121
§ 2310 pol. 5154
§ 5512 pol. 5137
§ 5512 pol. 5154
§ 2221 pol. 5193

zvýšit o216 000 Kč
zvýšit o 9 770 Kč
zvýšit o 7 000 Kč
zvýšit o 3 000 Kč
snížit o 235 770 Kč

autobusové zastávky
elektřina – EKOVODA
hasiči – kompresor
hasiči – elektřina
dopravní obslužnost
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§ 3729 pol. 5169
§ 6171 pol. 5137
§ 6171 pol. 5171
§ 6171 pol. 6121
§ 6171 pol. 5155
§ 6171 pol. 5172
§ 3633 pol. 6121

zvýšit o 280 000 Kč
zvýšit o 50 000 Kč
zvýšit o 230 000 Kč
zvýšit o 120 000 Kč
zvýšit o 3 000 Kč
zvýšit o 5 000 Kč
snížit o 689 000 Kč

likvidace odpadu čp. 126
regál do archivu, počítač
vstupní dveře, věžička
rekonstrukce topení MěÚ
uhlí
věcné dary
rezerva

Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 14
Záměr o prodeji plynové přípojky k objektu hasičské zbrojnice čp. 180.
Usnesení č. 2/2012/14:
Schválen záměr o prodeji plynové přípojky k objektu hasičské zbrojnice čp. 180.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 15
Diskuze:
Starosta pozval přítomné zastupitele i ostatní občany na slavnostní akci dne 06. 04. 2012.
Dále informoval o akcích, které budou v nejbližší době konány:
- demolice domu v ulici Antonína Majera, po odkoupení pozemku
- výstava v Galerii Melantrich
- muzejní noc v Galerii Melantrich
- 21. 04. 2012 odemykání Mrliny
- jízda veteránů (aut a motocyklů) – Rožďalovice cílová stanice
- vnitřní úprava a výměna oken kapličky v Podlužanech
- oprava vlakové zastávky v Ledečkách
- pokračování v úpravách hřbitova
- dokončení realizace projektu „Panské zahrady“
- mateřská škola – čeká nás od května rekonstrukce (střecha, okna, topení, fasáda), konec na
konci sprna
- schůzka starosty s projektantem na studii kanalizace v Podlužanech
p. Kouba – připomínka ke vjíždění na zelené pásy k chodníku v Tyršově ulici – neúcta
k majetku obce, vandalismus občanů.
Stanovisko starosty: musíme situaci řešit případnými obrubníky, popřípadě jinak. Upozornil
na stoupající náklady.
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Bod č. 16
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 2015 zasedání ukončil.

podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Marcela Kořínková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Mgr. Viktor Dobrev
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