Zápis č. 4/2012
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 06. 2012 v obřadní síni Městského
úřadu v 1830 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
1
0
5

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 8 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
pí. Kořínkovou a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl sl. V. Bachovou.
Usnesení č. 4/2012/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kořínkovou a pana Antoše a zapisovatelku
slečnu Bachovou.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 8) Realizace odkanalizování –
spolupráce s VAK Nymburk. 9) Příspěvek RSOP. 10) Odměna řediteli ZŠ a MŠ G. A.
Lindnera Rožďalovice.
Usnesení č. 4/2012/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Stanovení příspěvku na projekt odkanalizování částí Rožďalovic.
2) Závěrečný účet RTB + rozpočtová změna.
3) Smlouva o zřízení věcného břemene.
4) Záměr o pronájmu nebytových prostor.
5) Pronájem pozemků.
6) Úprava rozpočtu k 31. 05. 2012.
7) Jmenování ředitele ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice.
8) Realizace odkanalizování – spolupráce s VAK Nymburk.
9) Příspěvek RSOP.
10) Odměna řediteli ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice.
11) Diskuze.
12) Závěr.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 3
Stanovení příspěvku na projekt odkanalizování částí Rožďalovic pro občany, jichž se akce
týká.
Usnesení č. 4/2012/3:
Zastupitelstvem byla zvolena částka Kč 23.000,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 4
Odsouhlasení závěrečného účtu dso RTB a rozpočtové změny č. 2 pro rok 2011.
Usnesení č. 4/2012/4:
Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet dso RTB a rozpočtovou změnu č. 2 pro rok 2011 (viz
příloha 1).
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Smlouva o zřízení věcného břemene s manželi Saskovými. Jedná se o věcné břemeno pro
umístění a vedení kabelu pro připojení nemovitosti ve vlastnictví manželů Saskových přes
parc. č. 190/39 v k. ú. Rožďalovice, která je ve vlastnictví Města Rožďalovice.
Usnesení č. 4/2012/5:
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene s panem MVDr. Petrem Saskou
a paní Mgr. Marcelou Saskovou. Věcné břemeno se zřizuje úplatně. Finanční náhrada je
stanovena ve výši Kč 1.000,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Jedná se o místnost ve zdravotním středisku, která není v současné době využívána.
Usnesení č. 4/2012/6:
Zastupitelstvo schvaluje záměr o pronájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 7
Pronájem pozemků panu Lubošovi Cardovi.
Usnesení č. 4/2012/7:
Schválen pronájem pozemků parc. č. 1002, 221/1, 221/2, 222, 966, 968, 970, 971, 969. Vše
v k. ú. Rožďalovice o celkové výměře 12 907 m2 za cenu Kč 2.175,-/ha.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 8
Úprava rozpočtu k 31. 05. 2012.
Usnesení č. 4/2012/8:
Schváleno rozpočtové opatření č. 3.
§ 2321 pol. 6121

posílit o částku

180 000 Kč

kanalizace - vesnice

§ 3326 pol. 5171

posílit o částku

90 000 Kč

sloup - oplocení

§ 3745 pol. 5169

posílit o částku

1 200 000 Kč

§ 3639 pol. 5169

posílit o částku

200 000 Kč

§ 3639 pol. 5171

posílit o částku

1 330 000 Kč

Panská zahrada
demolice objektu čp. 126
oprava MŠ, šatny ZŠ

vyrovnání rozpočtu 3 000 000 Kč

přebytek r. 2011

pol. 4222
§ 3639 pol. 6121

posílit o částku
posílit o částku

922 600 Kč
922 600 Kč

přijatá dotace – chodníky
rekonstrukce MŠ

pol. 4121
§ 3349 pol. 5139
§ 3319 pol. 5169

posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku

22 362 Kč
12 362 Kč
10 000 Kč

dotace od obcí na žáky
časopis Rožďalovicko
redakční služby

414 568,80
16 000 Kč
398 568,80

dotace ÚP, Kraj
mzdy – VPP
ZŠ „EU peníze školám“

pol. 8115

pol. 4116
posílit o částku
§ 3745 pol. 5011
posílit o částku
§ 3113 pol. 5336
posílit o částku
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Minulý týden bylo ukončeno konkursní řízení na obsazení funkce ředitele ZŠ a MŠ G. A.
Lindnera Rožďalovice. Všichni uchazeči byli vhodní pro výkon funkce a výsledek komise
dopadl takto: 1. Mgr. Roman Kotlář
2. Ing. Petr Hušek
3. Mgr. Václava Pletková
Výsledek konkursu má pro zřizovatele doporučující charakter. Starosta tento výsledek však
respektuje a poněvadž byl také členem komise a měl možnost vyslechnout koncepci rozvoje
školy všech uchazečů, je pro něj výsledek základem pro jmenování. Informoval zastupitele a
ostatní přítomné o svém rozhodnutí v souladu s ust. § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.,
jmenovat do funkce ředitele ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice Mgr. Romana Kotláře na
období 6 let.
Usnesení č. 4/2012/9:
Zastupitelstvo města Rožďalovice souhlasí s rozhodnutím starosty města jmenovat do funkce
ředitele ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice Mgr. Romana Kotláře na období 6 let.
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Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1
Bod č. 10
Poskytnutí půjčky VAK Nymburk rovnající se podílu vlastních zdrojů investora v projektu
„Kanalizace Rožďalovice – napojení místních částí Viničná Lhota, Ledečky a Podlužany“.
Usnesení č. 4/2012/10:
Zastupitelstvo souhlasí. Konkrétní výše této částky bude upřesněna neprodleně poté, kdy bude
přiznána dotace. Obec Rožďalovice se zavazuje, že bude hradit veškeré náklady, které
společnost VaK Nymburk, a.s. vynaloží na akci " Kanalizace Rožďalovice – napojení
místních částí Viničná Lhota, Ledečky a Podlužany". Jedná se o náklady, které nebudou kryty
dotací. Obec je povinna hradit výše zmíněné náklady na základě vystavených faktur ve lhůtě
splatnosti.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1
Bod č. 11
Žádost o finanční příspěvek na letní pobyt pro děti ze sociálně slabých rodin.
Usnesení č. 4/2012/11:
Bude poskytnut finanční příspěvek ve výši Kč 7.000,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 12
Žádost o přidělení mimořádné odměny ve výši Kč 20.000,-.
Usnesení č. 4/2012/12:
Schválena mimořádná odměna ve výši Kč 20.000,- řediteli ZŠ a MŠ G. A. Lindnera
Rožďalovice.
Hlasování: pro 6 – proti 2 – zdržel se 0
Bod č. 13
Diskuze:
Starosta informoval přítomné o novince, kterou je získání peněžních prostředků na opravu
ulice Melantrichova. Realizace rekonstrukce by měla začít v měsíci srpnu. Úkolem městského
úřadu nyní je obeznámení s celou situací majitele nemovitostí v této ulici a to kvůli dosud
ještě možnému připojení na inženýrské sítě. V této souvislosti upozornila paní Ing. arch.
Vorlová na povinné připojení na kanalizaci pro ty, kteří tak ještě neučinili. Finanční podíl
města na opravu Kč 1.200.000,-; přispění od Středočeského kraje Kč 1.000.000,-.
Dále konstatoval, že v nejbližší době začne uzavírání smluv s občany na Hasině ohledně
odkanalizování.
Jako poslední informaci zmínil projekt, který probíhá v mateřské škole. Narůstají peníze o
další nutné vícepráce.
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p. Košťák – podotkl, že v části obce Podolí protýká kanalizace do bývalého náhonu, který
směřuje do řeky Mrliny, čímž přibývají starosti a problémy rybářům.
Stanovisko starosty: v projektu odkanalizování částí Rožďalovic se počítá i s částí Podolí,
tedy by měl být problém vyřešen.
pí. Wichnerová – připomněla znovu černou skládku na Hasině.
Stanovisko starosty: opět budeme písemně urgovat odpovědné instituce.
p. Filípek – co město zamýšlí s pozemkem, kde původně stála lesní správa.
Stanovisko starosty: myšlenkou do budoucna zůstává možný prodej parcel pro novou
výstavbu.
pí. Wichnerová – podezření na nedodržování hygienických norem v drůbežárně na Hasině –
velký zápach se nese celou obcí.
Stanovisko starosty: podat písemnou stížnost či žádost o prošetření situace – na základě
tohoto podnětu bude město záležitost řešit dále
Bod č. 14
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1900 zasedání ukončil.
podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Marcela Kořínková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Miroslav Antoš
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