Zápis č. 2/2013
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 3. 2013 v obřadní síni Městského
úřadu v 19 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
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 9 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
pí. Kořínkovou a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl sl. Bachovou.
Usnesení č. 2/2013/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kořínkovou a pana Antoše a zapisovatelku
slečnu Bachovou.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 8) Pověření k provedení
rozpočtového opatření č. 2.
1) Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Knihovnice-zástupce matrikářky“.
2) Smlouva mandátní s EKO-POINT Czech, s. r. o.
3) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
4) Koupě domu čp. 98 a pozemků parc. č. 437, 540/13, 540/3, 540/4, 540/10 v obci a k. ú.
Rožďalovice.
5) Úprava rozpočtu k 28. 2. 2013.
6) Dodatek k elektronické dražbě na nákup nemovitosti čp. 198.
7) Odkup nemovitosti čp. 138 v obci a k. ú. Rožďalovice.
8) Diskuze.
9) Závěr.
Usnesení č. 2/2013/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice „Knihovnice-zástupce matrikářky“.
2) Smlouva mandátní s EKO-POINT Czech, s. r. o.
3) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.
4) Koupě domu čp. 98 a pozemků parc. č. 437, 540/13, 540/3, 540/4, 540/10 v obci a k. ú.
Rožďalovice.
5) Úprava rozpočtu k 28. 2. 2013.
6) Dodatek k elektronické dražbě na nákup nemovitosti čp. 198.
7) Odkup nemovitosti čp. 138 v obci a k. ú. Rožďalovice.
8) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 2.
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9) Diskuze.
10) Závěr.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Dne 18. 2. 2013 byla vyhlášena a zveřejněna veřejná výzva na obsazení pracovní pozice
knihovnice-zástupce matrikářky na MěÚ. 13. 3. 2013 výběrová komise posoudila a zhodnotila
přijaté přihlášky 5 uchazečů a doporučila slečnu Ing. Miroslavu Antošovou. Hodnocení bylo
provedeno dle požadavků ve výzvě a dle specifikace nároků.
Bod č. 4
Předmětem této smlouvy je tvorba podkladů a specifická činnost k provedení akce: „Snížení
energetické náročnosti objektu zdravotního střediska v Rožďalovicích“.
Usnesení č. 2/2013/4:
Bude uzavřena smlouva s firmou EKO-POINT Czech, s. r. o.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Podpora je určena na akci „Realizace protipovodňových opatření
města Rožďalovice“.
Usnesení č. 2/2013/5:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 11098881 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podepsána
zástupcem Fondu dne 5. 2. 2013. Podpora je určena výhradně na akci „Realizace
protipovodňových opatření města Rožďalovice“.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Koupě pozemků parc. č. 437, 540/13, 540/3, 540/4, 540/10 v obci a k. ú. Rožďalovice a přijetí
daru od Květoslavy Langrové.
Usnesení č. 2/2013/6:
Zastupitelstvo schvaluje koupi domu čp. 98 na pozemku parc. č. 437 o výměře 357 m2; a dále
parc. č. 540/13 o výměře 718 m2; parc. č. 540/3 o výměře 1240 m2; parc. č. 540/4 o výměře
21 m2; parc. č. 540/10 o výměře 36 m2, vše v obci a k. ú. Rožďalovice, od paní Květoslavy
Langrové, bytem čp. 101, 281 63 Toušice, za dohodnutou cenu 780.000 Kč, dále
zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru – pozemky v k. ú. Rožďalovice s parc. č. 540/5 o
výměře 21 m2, 540/6 o výměře 21 m2, 540/7 o výměře 21 m2, 540/8 o výměře 21 m2 a 540/9 o
výměře 28 m2 od paní Květoslavy Langrové, bytem čp. 101, 281 63 Toušice.
Hlasování: pro 8 – proti 1 – zdržel se 0

2

Bod č. 7
Úprava rozpočtu k 28. 2. 2013.
Usnesení č. 2/2013/7:
Schváleno rozpočtové opatření č. 1.
Příjmová část:
Pol. 4112
zvýšit o 74 160 Kč (dotace ze SR na výkon státní správy)
Pol. 4111
zvýšit o 20 658 Kč (dotace na volbu prezidenta)
Výdajová část:
Pol. 5213 § 3399
zvýšit o 63 300 Kč (příspěvek na vydání knihy)
Pol. 6121 § 2321
zvýšit o 10 860 Kč (kanalizace – správní poplatky)
Pol. 5021 § 6118
zvýšit o 16 980 Kč (volby – odměny OVK)
Pol. 5139 § 6118
zvýšit o
480 Kč (volby – kancelářské potřeby)
Pol. 5173 § 6118
zvýšit o 1 086 Kč (volby – cestovné)
Pol. 5175 § 6118
zvýšit o 2 112 Kč (volby – pohoštění)
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 8
Exekutorský úřad, který byl pověřen provedením dražby, požaduje zaslat dodatek schválený
zastupiteli města.
Usnesení č. 2/2013/8:
Zastupitelstvo schvaluje kromě koupě domu čp. 198 v Rožďalovicích i koupi pozemku
stavební parcely č. 39 v obci a k. ú. Rožďalovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu Petra
Kapala k limitu 80.000 Kč, za který je oprávněn nemovitý majetek jménem obce nabýt.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 9
Odkup nemovitosti čp. 138 v Rožďalovicích.
Usnesení č. 2/2013/9:
Zastupitelstvo schvaluje odkup nemovitosti čp. 138 na pozemku parc. č. 37/1 o výměře 214
m2 a přilehlého pozemku parc. č. 37/2 o výměře 34 m2, v obci a k. ú. Rožďalovice, od pana
Věroslava Boumy, bytem Palackého nám. 1, 289 12 Sadská, za dohodnutou cenu 150.000 Kč.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 10
Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 2.
Usnesení č. 2/2013/10:
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. 2 k 31. 3. 2013 na účetní města. Provedené rozpočtové opatření bude následně
schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 11
Diskuze:
- p. Filípek – upozornil na dům pana Heřmanského v ulici Tyršova, značně chátrá. Majitel se
o něj nestará.
Stanovisko starosty: původní majitel zde nebydlí, na dům vyhlášena exekuce. Po zjištění
skutečného majitele, kterým bude zřejmě peněžní ústav, budeme poukazovat na tento stav.
Bod č. 12
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1915 zasedání ukončil.
podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Marcela Kořínková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Miroslav Antoš
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