Zápis č. 3/2012
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 02. 05. 2012 v obřadní síni Městského
úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
0
0
1

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 paní Bachovou.
Usnesení č. 3/2012/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kořínkovou a pana Antoše a zapisovatelku
paní Bachovou.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 5) Nájemní smlouva na
pronájem pozemků.
Usnesení č. 3/2012/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Jmenování členů konkursní komise.
2) Stanovení funkce tajemníka komise konkursního řízení.
3) Znění textu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele(ky) školy.
4) Prodej pozemku parc. č. 18/7 v k. ú. Podlužany.
5) Nájemní smlouva na pronájem pozemků.
6) Diskuze.
7) Závěr.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Starosta přednesl návrh složení konkursní komise, která má 7 členů: Petr Kapal, Jaroslav
Taraba, Mgr. Vlasta Karásková, Bc. Jana Blažková, DiS., Mgr. Markéta Drobečková, Mgr.
Karel Kumstýř, Eliška Nováková. Předseda komise: Petr Kapal.
Náhradníky členů konkursní komise nelze jmenovat. Nepřítomnost předsedy nebo více jak
dvou členů komise neumožňuje realizaci konkursu.
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Usnesení č. 3/2012/3:
Zastupitelstvo jmenuje konkursní komisi v tomto složení:
Členové určeni zřizovatelem: Petr Kapal, Jaroslav Taraba.
Odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství: Mgr. Vlasta Karásková.
Člen určený ředitelem krajského úřadu: Bc. Jana Blažková, DiS.
Pedagogický pracovník školy v Rožďalovicích: Mgr. Markéta Drobečková.
Školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Karel Kumstýř.
Člen školské rady v Rožďalovicích: Eliška Nováková.
Předseda konkursní komise: Petr Kapal – starosta.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 4
Stanovení funkce tajemníka komise konkursního řízení. Návrh paní Božena Bachová.
Usnesení č. 3/2012/4:
Zastupitelstvo pověřuje paní Boženu Bachovou funkcí tajemníka komise, která není členem
konkursní komise, organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Znění textu výběrového řízení na obsazení funkce ředitele(ky) školy. Výběrové řízení bylo
vyvěšeno v řádném termínu.
Usnesení č. 3/2012/5:
Zastupitelstvo schvaluje text výběrového řízení.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 1
Bod č. 6
Prodej pozemku parc. č. 18/7 v k. ú. Podlužany. 1 zájemce: paní Stránská.
Usnesení č. 3/2012/6:
Schválen prodej pozemku parc. č. 18/7 v k. ú. Podlužany paní Ireně Stránské, Purkyňova 610,
Nymburk, o výměře 59 m2 za cenu Kč 50,-/m2.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 7
Nájemní smlouva na pronájem pozemků.
Usnesení č. 3/2012/7:
Zastupitelé schválili pronájem pozemků Montážně obchodní firmě, s. r. o., Sobědruhy 459,
Teplice, (viz přiložená Nájemní smlouva) za podmínky, že smlouva bude uzavřena na 5 let
s roční výpovědní lhůtou a žádný z pozemků nebude oplocen.
Hlasování: pro 5 – proti 3 – zdržel se 1
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Bod č. 8
Diskuze:
paní Vorlová – dotaz na barvu nové fasády na MěÚ. Zamyslet se nad tím, zda nezvolit fasádu
barevnější, popřípadě ji rozčlenit. Možné návrhy dodá pan Ing. arch. Vorel.
Stanovisko starosty: investorem této akce je Pivovar Nymburk, případné změny zřejmě
povedou ke zvýšení nákladů, které bude muset financovat město.
p. Kouba – též se přidal k názoru zvolit fasádu zajímavější a navrhnul zvýraznění rámu okolo
oken.
Bod č. 15
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1945 zasedání ukončil.
podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Marcela Kořínková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Miroslav Antoš
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