Zápis č. 7/2011
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 09. 06. 2011 v obřadní síni Městského
úřadu v 18 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Neomluveni: Josef Nešněra
Občané:
6
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
p. Dobreva a pí. Kořínkovou. Jako zapisovatelku navrhl paní Bachovou.
Usnesení č. 7/2011/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Dobreva a paní Kořínkovou a zapisovatele
paní Bachovou.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil ho o bod 6) odsouhlasení částky věcného
břemene.
Usnesení č. 7/2011/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) úprava rozpočtu k 31. 05. 2011
2) pronájem pozemku panu Františku Kuncovi
3) finanční příspěvek na tábor
4) schválení změn názvů ulic
5) prodej pozemků OSBD Poděbrady
6) odsouhlasení věcného břemene
7) diskuze
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Projednání úpravy rozpočtu k 31. 05. 2011.
Usnesení č. 7/2011/3:
Byla schválena úprava rozpočtu k 31. 05. 2011.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3

Úprava rozpočtu k 31.5.2011
Příjmová část:
zvýšit
pol. 4121
zvýšit 3639 pol. 2111
zvýšit 3639 pol. 3111

25 597 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč

Výdajová část:
zvýšit 1031 pol. 5169
zvýšit 3399 pol. 5138
zvýšit 3399 pol. 5139
zvýšit 3399 pol. 5175
zvýšit 3745 pol. 5169
zvýšit 3745 pol. 5171
zvýšit 3745 pol. 5139
zvýšit 3745 pol. 5137
zvýšit 6149 pol. 5139
snížit 3639 pol. 6121

25 000 Kč
9 500 Kč
6 000 Kč
5 500 Kč
250 000 Kč
320 000 Kč
55 000 Kč
24 000 Kč
8 750 Kč
- 478 153 Kč

zvýšit 3632 pol. 5169
snížit 3632 pol. 5192

8 500 Kč
- 8 500 Kč

zvýšit 3631 pol. 5169
zvýšit 3631 pol. 5139
snížit 3631 pol. 5154

4 000 Kč
9 000 Kč
- 13 000 Kč

veř. osvětlení – práce plošinou
veř. osvětlení – materiál

zvýšit 3613 pol. 5139
snížit 3613 pol. 5169

11 000 Kč
- 11 000 Kč

materiál na opravu zdr.střediska

zvýšit 3639 pol. 5021
zvýšit 3639 pol. 5166
snížit 3639 pol. 6121

30 000 Kč
90 000 Kč
- 120 000 Kč

zvýšit 3722 pol. 5138
zvýšit 3722 pol. 5164
snížit 3722 pol. 5169

10 000 Kč
9 000 Kč
- 19 000 Kč

zvýšit 5512 pol. 5156
zvýšit 5512 pol. 5167
snížit 5512 pol. 5171

1 000 Kč
3 000 Kč
- 4 000 Kč

hasiči – nafta
hasiči – školení

zvýšit 6171 pol. 5021
zvýšit 6171 pol. 5139
snížit 6171 pol. 5171

20 000 Kč
5 000 Kč
-25 000 Kč

odměny za dohody o proved.práce
materiál

Schváleno ZO dne: 09. 06. 2011
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

dotace od obcí na ZŠ
za vytápění MŠ
prodej pozemků
těžba dřeva
Melantrich – obálky,pohledy
Melantrich – plakáty
pohoštění – akce důchodci
Panská – kácení,frézování,stromy
Panská – oprava cesty
Panská – lavičky,koše
nákup – křovinořez
kancel. potřeby –sčítání lidu
rezerva
odvoz kontejnerů - hřbitov

odměny za dohody o prov.práce
vizualizace nám., žádosti o dotace

pytle na odpad
pronájem kontejnerů

Bod č. 4
Pronájem pozemku parc. č. 470/3 v k.ú. Ledečky.
Usnesení č. 7/2011/4:
Schválení pronájmu pozemku parc. č. 470/3 v k.ú. Ledečky panu Františku Kuncovi za roční
poplatek Kč 200,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Starosta předložil žádost Romského sdružení občanského porozumění Nymburk o finanční
příspěvek na tábor pro romské děti na částku Kč 20.000,- trvale hlášené v našem městě.
Usnesení č. 7/2011/5:
Zastupitelstvem byla schválena částka Kč 5.000,- jako příspěvek na tábor pro romské děti
trvale hlášené ve městě.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Projednávání změn názvů duplicitních ulic ve městě. Jedná se o ulice s názvem Školní a Čsl.
legií.
Usnesení č. 7/2011/6:
Byly schváleny změny názvů duplicitních ulic dle přiloženého soupisu.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 7
Prodej pozemků OSBD.
Usnesení č. 7/2011/7:
Schválení prodeje pozemků parc. č. 961/5 díl a o výměře 52 m2, 351/18 díl b o výměře 105
m2, 351/18 díl c o výměře 28 m2 a parc. č. 598 o výměře 28 m2 Okresnímu bytovému
družstvu Poděbrady za cenu Kč 24.000,Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 8
Zřízení věcného břemene na pozemcích PK966, parc. č. 965/2 a 953/1.
Usnesení č. 7/2011/8:
Odsouhlasení zřízení věcného břemene – kabelové vedení bude uloženo v zeleném pásu
v délce 73 m na pozemcích PK966, parc. č. 965/2 a 953/1. Odsouhlasení částky Kč 7.300,-.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Diskuse:
Připomínky občanů:
- zástupce rybářů pan Nožička za rybářský svaz prohlásil, že akceptují nabídnutou cenu za
pronájem rybníků ve výši Kč 55.000,-/rok, ale za následujících podmínek:
1) doplatek ve výši Kč 50.000,- doplatí v prosinci roku 2011
2) uzavřít novou nájemní smlouvu
3) změnit ve smlouvě dobu neurčitou na dobu určitou s roční výpovědní lhůtou
- p. Košťák upozornil na pouť v červenci při návštěvě biskupa v Rožďalovicích, zda není
potřeba nový nátěr památných křížků ve městě. Vnesl dotaz ohledně Melantrichovy ulice.
Stanovisko starosty: pozemky prozatím nejsou převedeny, ČNES předložil nabídku na opravu
v částce Kč 2.900.000,-, Středočeský kraj by uhradil Kč 1.500.000,-, město zafinancuje
chodníky. Do té doby bude v ulici omezena doprava. Dále se dotazoval na důvod úpravy
rozpočtu k 31. 05. 2011. Stanovisko starosty: při sestavování rozpočtu nebyly jednotlivé
položky přesně vyčísleny dle plánovaných akcí. Dle zákona o účetnictví plnění výdajových
položek nesmí přesáhnout 100 %. Další dotaz – vzhled věžičky na radnici. Stanovisko
starosty: názory se různí, rozhodne zastupitelstvo.
Starosta informoval o aktuálním dění ve městě. Konkrétně o situaci v Lindnerově ulici. Sešli
se zde zástupci hygieny, životního prostředí, Policie ČR, šéfredaktora Nymbuského deníku a
vedoucí stavebního úřadu paní Lenka Necidová. Město uvažuje nad případnou koupí
nemovitosti, paní Necidová navrhuje její demolici.
Dále informoval o situaci ohledně dotace na opravu chodníku od náměstí k nádraží. Město
obdrží dotaci ve výši Kč 3.800.000,- s 10 % spoluúčastí.
Nyní se vypracovává projekt na rekonstrukci náměstí. Bude vybrána firma s nejnižší
nabídnutou cenou.
- p. Filípek – oprava chodníků v ulici Tyršova. Stanovisko starosty: vyřešení majetkových
vztahů. Dále se dotazoval na elektrické vedení v Tyršově ulici. Stanovisko starosty: věc ČEZ.

Starosta poděkoval přítomným za účast a v 1905 hodin zasedání ukončil.
podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Viktor Dobrev
……………………………….
Marcela Kořínková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

