Zápis č. 8/2011
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 07. 07. 2011 v obřadní síni Městského
úřadu v 1930 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Renata Kubálková, Žofie Vorlová
Neomluveni:
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 7 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Antoše a pí. Drobečkovou. Jako zapisovatelku navrhl paní Bachovou.
Usnesení č. 8/2011/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Antoše a paní Drobečkovou 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 5) Přesun a použití finančních
prostředků ZŠ a bod 6) Úprava rozpočtu k 30. 06. 2011.
Usnesení č. 8/2011/2:
Zast. schvaluje následující program:
1) Příjem dotace.
2) Hlasování o změně obecně závazné vyhlášky.
3) Územní plán – ukončení podání žádostí.
4) Schválení věcných břemen.
5) Přesun a použití finančních prostředků ZŠ.
6) Úprava rozpočtu k 30. 06. 2011.
7) Diskuze.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 3
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo dotaci z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.
Usnesení č. 8/2011/3:
Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace.
Byla přijata dotace v rámci Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši Kč 3.690.400,se spoluúčastí města Kč 194.000,-.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Starosta informoval o nutné změně obecně závazných vyhlášek.
Usnesení č. 8/2011/4:
Schválení záměru změnit znění obecně závazných vyhlášek.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 5
Dne 30. 06. 2011 bylo ukončeno podání žádostí na změny v novém územním plánu.
Usnesení č. 8/2011/5:
Zastupitelstvo bere ukončení podání žádostí na vědomí.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 6
Město podepsalo smlouvu o nových věcných břemenech.
Usnesení č. 8/2011/6:
Byla schválena nová věcná břemena v lokalitě „panská zahrada“ od RWE ve výši Kč 500,v délce 85 m.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 7
Žádost o povolení přesunu a použití finančních prostředků od ZŠ a MŠ G. A. Lindnera
Rožďalovice.
Usnesení č. 8/2011/7:
Schválen přesun a použití finančních prostředků z příspěvku na provoz na příspěvek na
investice, které škola plánuje použít na vybudování nového chodníku. Celková částka
investice je Kč 80.000,-.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 8
Úprava rozpočtu k 30. 06. 2011.
Usnesení č. 8/2011/8:
Schválení úpravy rozpočtu k 30. 06. 2011.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 4

Úprava rozpočtu k 30.6.2011
snížit § 3113 pol. 5331
zvýšit § 3113 pol. 6351

80 000 Kč
80 000 Kč

zvýšit § 1014 pol. 5169
zvýšit § 3421 pol. 5222
zvýšit § 3613 pol. 5171

15 000 Kč
5 000 Kč
107 000 Kč

převod fin. prostředků ZŠ
z neinvestičních na investiční
les - těžební práce
příspěvek – Romské sdružení
instal.práce + malování čp. 374

zvýšit § 3745 pol. 5021
zvýšit § 3745 pol. 5171
snížit § 3639 pol. 6121

25 000 Kč
314 000 Kč
466 000 Kč

zvýšit § 3341 pol. 5139
snížit § 3341 pol. 5171

1 000 Kč
1 000 Kč

materiál
oprava rozhlasu

zvýšit § 3399 pol. 5139
snížit § 3399 pol. 5194

800 Kč
800 Kč

materiál
dárkové balíky

zvýšit § 3613 pol. 5151
snížit § 3613 pol. 5169

10 830 Kč
10 830 Kč

vodné+stočné
služby

zvýšit § 3631 pol. 5139
snížit § 3631 pol. 5154

1 000 Kč
1 000 Kč

materiál
elektřina

zvýšit § 3632 pol. 5171
snížit § 3632 pol. 5192

14 800 Kč
14 800 Kč

oprava pumpy na hřbitově
úhrada pohřbů

zvýšit § 3639 pol. 5151
zvýšit § 3639 pol. 5166
zvýšit § 3639 pol. 5171
zvýšit § 3639 pol. 5362
snížit § 3639 pol. 5169

1 000 Kč
5 500 Kč
15 600 Kč
2 600 Kč
24 700 Kč

vodné+stočné
znalecké posudky
údržbářské práce
správní poplatky
služby

zvýšit § 5512 pol. 5175
snížit § 5512 pol. 5171

3 200 Kč
3 200 Kč

pohoštění – hasiči
opravy – hasiči

zvýšit § 6171 pol. 5021
zvýšit § 6171 pol. 5137
zvýšit § 6171 pol. 5171
snížit § 6171 pol. 5162

7 900 Kč
5 600 Kč
24 400 Kč
37 900 Kč

dohody o provedení práce
nákup tiskárny
oprava budovy
poplatky za telefon

dohody o provedení práce
oprava cesty
rezerva

schváleno zastupitelstvem města 07. 07. 2011
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
Starosta informoval o přípravách na slavnostní vysvěcení nově zrekonstruované sochy Panny
Marie na náměstí dne 16. 07. 2011 a vyslovil přání účasti co nejvíce místních občanů. Dále
upozornil, že v nejbližší době proběhne úklid a úprava náměstí před touto akcí a seznámil
přítomné s programem.
Starosta se omluvil za komplikace spojené s opravou chodníku vedoucí na vlakové nádraží,
které přinesou ztížený přesun hlavně pro chodce.
Informoval o přijetí nového zákona o registrech č. 227/2009 Sb., na jehož základě byly
změněny některé názvy ulic.
Do budoucna plánuje město úpravu hřbitova, především odklizení starých a neudržovaných
hrobů a konstatoval, že byly opraveny a uvedeny do funkce zdejší studny na vodu.

Bod č. 9
- p. Filípek - vznesl dotaz, zda proběhlo výběrové řízení na projekt náměstí. Stanovisko
starosty: ano, vybraným uchazečem je pan Pelcl.
- dále se dotazoval na majetkové poměry ohledně hlavních silnic ve městě.
Stanovisko starosty: silnice jako stavba je v majetku SÚS, pozemky města. Informoval o
jednáních ohledně opravy Melantrichovy ulice.
- oprava křižovatky. Stanovisko starosty: město napíše dopis SÚS.
V této souvislosti starosta informoval o podání nových dotací na opravu chodníků, úpravu
zeleně, na vybavení SDH Rožďalovice, na II. etapu výstavby v „panské zahradě aj.
- pí. Wichnerová - informovala o přítomnosti a šetření pracovnic hygienické stanice
v Nymburku na Hasině na pozemku pana Boumy.
- upozornila na hluk a na mládež, která se nyní schází na autobusové
zastávce na Hasině a chová se zde nepatřičně.
Starosta poděkoval přítomným za účast a ve 2025 zasedání ukončil.

podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Miroslav Antoš
……………………………….
Markéta Drobečková

………………………………..
Petr Kapal - starosta

