Zápis č. 6/2011
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. 03. 2011 v obřadní síni Městského
úřadu v 18 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
Viktor Dobrev, Žofie Vorlová
0
13

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
p. Nešněru a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl paní Bachovou.
Usnesení č. 6/2011/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Nešněru a pana Antoše a zapisovatele paní
Bachovou.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 7) Záměr o prodeji plynových
přípojek.
Usnesení č. 6/2011/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Úprava rozpočtu
2) Schválení závěrečného účtu 2010
3) Záměr pronájmu pozemku 470/3 Ledečky
4) Záměr prodeje pozemků parc. č. 194/17, 194/18, 194/19 v k.ú. Rožďalovice
5) Schválení rozhodnutí výběrové komise – Revitalizace Panské zahrady
6) Prodej pozemku 18/5 v k.ú. Podlužany
7) Záměr o prodeji plynových přípojek.
8) Diskuze.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Projednání úpravy rozpočtu k 31. 03. 2011.
Usnesení č. 6/2011/3:
Byla schváleno rozpočtové opatření č. 2.
Zvýšit příjmy pol. 4116
Zvýšit výdaje §3113 pol.5336

o 597 853,20 Kč
o 597 853,20 Kč

dotace ZŠ
dotace ZŠ

Zvýšit příjmy § 6171 pol.2322
Zvýšit výdaje § 3613 pol.5171

o
o

74 400,00 Kč
74 400,00 Kč

Zvýšit příjmy pol. 4111
Zvýšit příjmy pol. 4123
Zvýšit příjmy pol. 4223
Zvýšit výdaje § 6171 pol. 5171
Zvýšit výdaje § 6171 pol. 5139
Zvýšit výdaje § 3745 pol. 5166
Zvýšit výdaje § 3412 pol. 5139
Zvýšit výdaje § 6171 pol. 5424
Zvýšit výdaje § 3543 pol. 5221
Zvýšit výdaje § 4357 pol. 5229
Zvýšit výdaje § 6409 pol. 5329
Zvýšit výdaje § 3639 pol. 5166
Zvýšit výdaje § 3399 pol. 5138
Zvýšit výdaje § 3399 pol. 5169
Zvýšit výdaje § 6171 pol. 5021
Zvýšit výdaje § 6171 pol. 5134
Zvýšit výdaje § 3613 pol. 5137
Zvýšit výdaje § 3613 pol. 5139
Zvýšit výdaje § 3722 pol. 5138
Zvýšit výdaje § 3639 pol. 6121

o
8 732,00 Kč
o
95,19 Kč
o 2 727 945,97 Kč
o 800 000,00 Kč
o 120 000,00 Kč
o
6 000,00 Kč
o
29 000,00 Kč
o
10 000,00 Kč
o
12 000,00 Kč
o
20 000,00 Kč
o
31 720,00 Kč
o
18 000,00 Kč
o
4 000,00 Kč
o
10 000,00 Kč
o
20 000,00 Kč
o
3 000,00 Kč
o
40 000,00 Kč
o
15 000,00 Kč
o
10 000,00 Kč
o 1 588 053,16 Kč

Zvýšit výdaje § 3314 pol. 5139
Snížit výdaje § 3314 pol. 5171
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

o
o

2 000,00 Kč
2 000,00 Kč

náhrada pojišťovny
malování
dotace - SLBD
dotace ZŠ z r. 2010
dotace ZŠ z r.2010
oprava střechy
materiál
posudek – lípy
branky na hřiště
náhrada mzdy-nemoc
příspěvek –Handicap centr.
příspěvek Domov Rozdal.
příspěvek RTB
projekty,výběr.řízení
obálky Melantrich
zhotovení razítka Melantr.
odměny
prac. oděvy
kuch. Linka
materiál
nákup popelnic
rezerva
materiál
opravy

Bod č. 4
Starosta informoval o závěrečném účtu k 31. 12. 2010 po auditu.
Usnesení č. 6/2011/4:
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Vyvěšení záměru pronájmu pozemku 470/3 v k.ú. Ledečky.
Usnesení č. 6/2011/5:
Schválení vyvěšení záměru pronájmu pozemku parc. č. 470/3 v k.ú. Ledečky, orná půda.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Vyvěšení záměru č. 5/2011 prodat nemovitosti ve vlastnictví města.
Usnesení č. 6/2011/6:
Bylo schváleno zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 194/17, 194/18, 194/19 v k.ú.
Rožďalovice.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Revitalizace Panské zahrady – nákup a osázení stromů. Bylo osloveno firem do výběrového
řízení, které měly odevzdat své nabídky. Všechny firmy tyto nabídky zaslali v daném termínu.
18. 03. 2011 proběhlo otevírání obálek za přítomnosti komise ve složení: Jaroslav Taraba,
Miroslav Antoš, Viktor Dobrev. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou a to Ing.
Miroslav Synek, Velim.
Revitalizace Panké zahrady – oprava místní komunikace, parkoviště u zdravotního střediska.
Byly osloveny 3 firmy do výběrového řízení, které odevzdaly své nabídky v daném termínu.
18. 03. 2011 proběhlo otevírání obálek za přítomnosti komise ve složení: Jaroslav Taraba,
Miroslav Antoš, Viktor Dobrev. Byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou a to
HALKO stavební společnost, s. r. o., Nová Ves.
Usnesení č. 6/2011/7:
Schválení rozhodnutí výběrové komise o veřejných zakázkách v lokalitě Panská zahrada, kde
byly vybrány firmy s nejnižší nabídkovou cenou.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 1 – Josef Nešněra
Bod č. 8
Prodej pozemku parc. č. 18/5 v k.ú. Podlužany a parc. č. 18/4 v k. ú. Podlužany, jejichž záměr
byl vyvěšen 18. 01. 2011.
Usnesení č. 6/2011/8:
Schválení prodeje pozemku parc. č. 18/5 v k.ú. Podlužany o výměře 34 m2 ve výši Kč 200,/m2 a parc. č. 18/4 v k. ú. Podlužany paní Ingrid Finkové o výměře 232 m2 ve výši Kč 50,-/m2.
Celková cena tedy činí Kč 18.400,- + poplatky spojené s prodejem.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 9
Záměr o prodeji plynových přípojek v lokalitě „panská zahrada“ parc. č. 194/17, 194/18,
194/19 v k. ú. Rožďalovice.
Usnesení č. 6/2011/9:
Schválen záměr o prodeji plynových přípojek v lokalitě „panská zahrada“ na parc. č. 194/17,
194/18, 194/19 v k. ú. Rožďalovice.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Před diskuzí starosta informoval přítomné občany o aktuálním i připravovaném dění ve městě.
Bod č. 10
Diskuse:
Připomínky občanů:
- pí. Wichnerová, Hasina - provedení čištění v části obce Hasina a odstranění 2 kůlen, kde
se scházejí opilci a narkomani, kteří se zde chovají nepřístojně a hlučně.

Stanovisko starosty: obojí bude provedeno do 23. dubna 2011.
- vstup na pozemek k pomníku padlých na Hasině.
Stanovisko starosty: vstup bude mít každý na požádání a za půjčení klíče.
- p. Košťák, Rožďalovice - zda zůstane zachována Eko-voda.
Stanovisko starosty: ano, s majitelem se nelze dohodnout, město platí poplatky za elektřinu.
- při likvidaci nepoužívaných náhrobků na místním hřbitově
nedošlo k zplanýrování, zůstali zde velké otvory a nepořádek.
Stanovisko starosty: bude se nadále pokračovat v odstraňování těchto náhrobků, poté bude vše
napraveno.
- p. Zima, Rožďalovice
- dotaz na stavební parcely v lokalitě Panské zahrada.
Stanovisko starosty: 3 stavební parcely se nyní vyměřují pouze v těsné blízkosti MŠ.
V souvislosti s parcelami starosta informoval o vybavení IS parcel v Rožďalovicích vedle
Stavebnin Josef Drobeček.
Ohledně revitalizace Panské zahrady – v nejbližší době proběhne osázení lipové aleje.
- zda je na místním úřadě funkční sociální odbor, hlavně pro staré
lidi.
Stanovisko starosty: v současné době tu není žádný takovýto odbor, péči o staré lidi zajišťuje
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady.
- řešení stavu bývalé lesní správy.
Stanovisko starosty: objekt není majetkem města, majitel přislíbil úklid nahromaděného
odpadu do konce dubna. Po dalším vývoji bude stav objektu řešen městským úřadem v rámci
jeho možností.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1915 hodin zasedání ukončil.
podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Miroslav Antoš
……………………………….
Josef Nešněra

………………………………..
Petr Kapal - starosta

