Zápis č. 6/2012
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. 08. 2012 v obřadní síni Městského
úřadu v 19 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:
3
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
p. Dobreva a p. Antoše. Jako zapisovatelku navrhl sl. Bachovou.
Usnesení č. 6/2012/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Dobreva 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 3) Žádost o přidělení odměny.,
4) Smlouva o zřízení věcného břemene s VAK Nymburk.
Usnesení č. 6/2012/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Projednání úvěru.
2) Schválení pořizovatele územního plánu města.
3) Žádost o přidělení odměny.
4) Smlouva o zřízení věcného břemene s VAK Nymburk.
5) Diskuze.
6) Závěr.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Projednávání poskytnutí úvěru na předfinancování projektu „MŠ Rožďalovice“
Usnesení č. 6/2012/3:
Zastupitelstvo schvaluje pořízení úvěru dle výhodnějších podmínek.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 4
Zhotovení nového územního plánu. Zvolení koordinátora a pořizovatele.
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Usnesení č. 6/2012/4:
Pořizovatelem nového územního plánu města bude Městský úřad Nymburk. Koordinátorem
byl zvolen starosta Petr Kapal a pan František Nešněra.
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Žádost o přidělení mimořádné odměny řediteli ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice.
Usnesení č. 6/2012/5:
Schváleno poskytnout řediteli panu Mgr. Romanu Kotlářovi finanční prémii ve výši
Kč 20.000,-.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 4
Bod č. 6
Smlouva o zřízení věcného břemene s VAK Nymburk.
Usnesení č. 6/2012/6:
Schválena Smlouva o zřízení věcného břemene č. 61/2012, 53/2012, 55/2012, 62/2012 (viz
Příloha č. 1)
Hlasování: pro 9 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 7
Diskuze:
p. Filípek – nesouhlasí s převodem části pozemku v Tyršově ulici na město. Nový chodník si
zbuduje sám. Domnívá se, že postupy současných rekonstrukcí chodníků jsou špatné, provádí
se špatné odizolování domů.
Stanovisko starosty: Odizolování domů není předmětem dotace, předmětem je pouze oprava
samotného chodníku.
p. Kouba – souhlasí s převodem části pozemku s podmínkou zachování schůdku umístěného
ve svahu vedoucího k jeho domu. Dále upozornil na skutečnost současného vedení el. sítě
v Tyršově ulici. Zda do rekonstrukce nezahrnout také umístění kabelů do země.
Stanovisko starosty: S tímto město počítá. Pokud bude dotace na rekonstrukci odsouhlasena,
bude osloven ČEZ a seznámen s tímto záměrem.
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Bod č. 8
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1925 zasedání ukončil.

podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Mgr. Viktor Dobrev

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Miroslav Antoš
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