Zápis č. 5/2012
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 19. 07. 2012 v obřadní síni Městského
úřadu v 19 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
Mgr. Markéta Drobečková
Bc. Josef Nešněra
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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 7 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
pí. Kubálkovou a pí. Vorlovou. Jako zapisovatelku navrhl sl. V. Bachovou.
Usnesení č. 5/2012/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kubálkovou a paní Vorlovou a zapisovatelku
slečnu Bachovou.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 3) Pronájem místnosti ve
zdravotním středisku a bod 4) Prodej plynových přípojek.
Usnesení č. 5/2012/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Výběrové řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ulice Melantrichova“.
2) Úprava rozpočtu k 30. 06. 2012.
3) Pronájem místnosti ve zdravotním středisku.
4) Prodej plynových přípojek.
5) Diskuze.
6) Závěr.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Dne 15. 03. 2012 proběhlo otevírání a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce
ulice Melantrichova“. Po několika měsíčním jednání o získání finančních příspěvků na tuto
akci se posléze stanovil termín pro zahájení prací.
Usnesení č. 5/2012/3:
Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí výběrové komise, která vybrala firmu HALKO stavební
společnost, s. r. o. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, která činila Kč
1.199.993,-.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 4
Úprava rozpočtu k 30. 06. 2012.
Usnesení č. 5/2012/4:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4.
Příjmová část:
posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku
posílit o částku

16 000 Kč
441 129,60
500 Kč
15 000 Kč
22 500 Kč
250 000 Kč
48 000 Kč
8 500 Kč

dotace na VPP z ÚP
dotace pro ZŠ
za znečišťování ovzduší
odvod loterií
odvod z VHP
prodej dřeva
příspěvek na plyn
dědictví

§ 1031pol. 5139
posílit o částku
§ 1031pol. 5169
posílit o částku
§ 2321pol. 6121
posílit o částku
§ 3113pol. 5336
posílit o částku
§ 3399pol. 5169
posílit o částku
§ 3399pol. 5492
posílit o částku
§ 3412pol. 6121
posílit o částku
§ 3421pol. 5222
posílit o částku
§ 3613pol. 5137
posílit o částku
§ 3631pol.5169
posílit o částku
§ 3632pol. 5139
posílit o částku
§ 3632pol. 5169
posílit o částku
§ 3632pol. 5192
snížit o částku
§ 3639pol. 5021
zvýšit o částku
§ 3639pol. 5159
snížit o částku
§ 3729pol. 5169
zvýšit o částku
§ 3745pol. 5169
zvýšit o částku
§ 5512pol. 5154
zvýšit o částku
§ 5512pol. 5171
zvýšit o částku
§ 5512pol. 6121
zvýšit o částku
§ 6171pol. 5021
zvýšit o částku
§ 6171pol. 5137
zvýšit o částku
§ 6171pol. 5139
zvýšit o částku
§ 6171pol. 5171
zvýšit o částku
§ 6171pol. 5172
zvýšit o částku
§ 3633pol. 6121
snížit o částku
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

75 000 Kč
55 000 Kč
51 000 Kč
441 129,60
10 000 Kč
2 400 Kč
47 000 Kč
7 000 Kč
34 000 Kč
16 000 Kč
3 000 Kč
5 000 Kč
8 000 Kč
44 000 Kč
112 000 Kč
37 000 Kč
427 000 Kč
7 000 Kč
3 000 Kč
56 000 Kč
30 000 Kč
55 000 Kč
15 000 Kč
130 000 Kč
31 000 Kč
659 900 Kč

sazenice lesních dřevin
zalesnění
kanalizace – projekt
dotace pro ZŠ
ohňostroj
vklad na knížky občánkům
hřiště – projekt
příspěvek Romskému sdr.
nábytek rest. Radnice
paspart VO, práce plošinou
vývěska – hřbitov
odvoz kontejnerů – hřbitov
úhrada pohřbů
dohody o provedení práce
topný olej
odvoz odpadu čp. 126
Panská zahrada
hasiči – elektřina
hasiči – oprava vozida
hasiči – plyn
dohody o provedení práce
nábytek MěÚ
materiál na opravu archivu
výměna oken, malování
programové vybavení
výstavba inž. sítí k 33 RD

pol. 4116
pol. 4122
pol. 1332
pol. 1351
pol. 1355
§ 1031pol. 2111
§ 3633pol. 3122
§ 6409pol. 2329
Výdajová část:
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Bod č. 5
Po vyhlášeném záměru o pronájmu místnosti ve zdravotní středisku se přihlásil jediný
zájemce paní Radomíra Nechánská pro účel provozování kosmetického salonu.
Usnesení č. 5/2012/5:
Zastupitelstvo souhlasí pronajmout nevyužitý prostor paní Radomíře Nechánské, bytem
Rožďalovice, Za Špýcharem 475 za měsíční nájem Kč 1.000,- + el. energie, vodné a stočné,
plyn.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Prodej plynových přípojek společnosti RWE, a. s.
Usnesení č. 5/2012/6:
Zastupitelstvo schvaluje prodej plynových přípojek společnosti RWE, a. s. Jedná se o
pozemky v lokalitě „panská zahrada“ parc. č. 194/17; 194/18; 194/19 v k. ú. Rožďalovice a
plynovou přípojku k objektu hasičské zbrojnice parc. č. 162 v k. ú. Rožďalovice.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Diskuze:
Starosta upozornil na problémy, které budou spojeny s rekonstrukcí ulice Melantrichova.
V současné době se řeší přípojky na inženýrské sítě u občanů, kteří ještě nejsou připojeni.
Vodovod bude ukončen vodoměrem ke hranici každého pozemku. Předpokládané datum
ukončení prací 31. 08. 2012.
pí. Vorlová - učinila dotaz v souvislosti aktuálního stavu vodovodního potrubí.
Stanovisko starosty: společnost Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. provedla šetření
ohledně stavu vodovodu s uspokojivým výsledkem.
p. Dobrev – upozornil na nebezpečí černého připojení v případě přivedení vodovodu k hranici
pozemku.
Stanovisko starosty: kontroluje VAK Nymburk.
p. Arazim – je pro variantu přivést vodovod ke hranici pozemku a dotázal se kolik
vybudování vodovodní přípojky stojí.
Stanovisko starosty: cca Kč 20.000,-.
pí. Severová – co vše rekonstrukce obnáší?
Stanovisko starosty: vymění se celý povrch silnice a chodníků, až se silnice odkryje uvidíme,
co bude ještě třeba opravit (podlaží aj.).
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Bod č. 8
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1915 zasedání ukončil.

podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Ing. arch. Žofia Vorlová

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Renata Kubálková
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