Zápis č. 8/2014
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 02. 10. 2014 v obřadní síni Městského
úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
Markéta Drobečková, Renata Kubálková, Josef Nešněra, Žofia Vorlová
0
0

Bod č. 1

Starosta města Petr Kapal, v 1900 hod 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 5 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Tarabu a p. Dobreva. Jako zapisovatelku navrhl pí. Boženu Bachovou.
Usnesení č. 8/2014/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Tarabu a pana Dobreva.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a navrhl doplnění programu o následující body: 4)
Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic, 5) Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u
Rožďalovic, 6) Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Ledečky, 7) Příkazní smlouva – bezpečnost
práce ZŠ Rožďalovice, 8) Příkazní smlouva – stavební úpravy ZŠ Rožďalovice, 9) Příkazní
smlouva – stavební úpravy „Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou činnost“,
10) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 4, 11) Záměr o pronájmu pozemku v k. ú.
Rožďalovice
Usnesení č. 8/2014/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Darování pozemků Městu Rožďalovice
2) Peněžní dar centru Paraple
3) Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou činnost“
4) Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
5) Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
6) Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Ledečky
7) Příkazní smlouva – bezpečnost práce ZŠ Rožďalovice
8) Příkazní smlouva – stavební úpravy ZŠ Rožďalovice
9) Příkazní smlouva – stavební úpravy „Snížení energetické náročnosti objektu pro
spolkovou činnost“
10) Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 4
11) Záměr o pronájmu pozemku v k. ú. Rožďalovice
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Darování pozemků Městu Rožďalovice
Usnesení č. 8/2014/3:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje darování spoluvlastnických podílů od …:
podíl 1/72 na pozemku parcelní číslo 489/21 (LV č. 772 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic),
podílu 1/90 na pozemku parcelní číslo 489/20 (LV č. 1159 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic)
- podíl 1/90 na pozemcích parcelní čísla – 482/5, 489/7, 489/37, 489/38, 489/51, 489/53 a
489/60, (LV č. 771 pro obec Rožďalovice a katastrální území Zámostí u Rožďalovic),
- podíl ve výši 1/252 na pozemcích (PK) – 416/25, 416/26 a 416/27 (LV č. 147 pro obec a
katastrální území Rožďalovice)
podíl 1/72 na pozemku parcelní číslo 489/21 (LV č. 772 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic),
podílu 1/90 na pozemku parcelní číslo 489/20 (LV č. 1159 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic)
- podíl 1/90 na pozemcích parcelní čísla – 482/5, 489/7, 489/37, 489/38, 489/51, 489/53 a
489/60, (LV č. 771 pro obec Rožďalovice a katastrální území Zámostí u Rožďalovic),
- podíl ve výši 1/252 na pozemcích (PK) – 416/25, 416/26 a 416/27 (LV č. 147 pro obec a
katastrální území Rožďalovice)
podíl 1/36 na pozemku parcelní číslo 489/21 (LV č. 772 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic),
podílu 1/45 na pozemku parcelní číslo 489/20 (LV č. 1159 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic)
- podíl 1/45 na pozemcích parcelní čísla – 482/5, 489/7, 489/37, 489/38, 489/51, 489/53 a
489/60, (LV č. 771 pro obec Rožďalovice a katastrální území Zámostí u Rožďalovic),
- podíl ve výši 2/252 na pozemcích (PK) – 416/25, 416/26 a 416/27 (LV č. 147 pro obec a
katastrální území Rožďalovice)
podíl 1/36 na pozemku parcelní číslo 489/21 (LV č. 772 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic),
podílu 1/45 na pozemku parcelní číslo 489/20 (LV č. 1159 pro obec Rožďalovice a katastrální
území Zámostí u Rožďalovic)
- podíl 1/45 na pozemcích parcelní čísla – 482/5, 489/7, 489/37, 489/38, 489/51, 489/53 a
489/60, (LV č. 771 pro obec Rožďalovice a katastrální území Zámostí u Rožďalovic),
- podíl ve výši 2/252 na pozemcích (PK) – 416/25, 416/26 a 416/27 (LV č. 147 pro obec a
katastrální území Rožďalovice)
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Peněžní dar centru Paraple
Usnesení č. 8/2014/4:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje peněžní dar ve výší 91 200 Kč centru Paraple.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Výběrové řízení „Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou činnost“

Usnesení č. 8/2014/5:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje na základě výběrového řízení konaného dne 15.
9. 2014 přidělení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou
činnost“ firmě PMS, spol. s r. o. s nabídkovou cenou 2 167 727 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
Usnesení č. 8/2014/6:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic,
parc. č. 355/43, o výměře 977 m2. Komu …, za cenu 500 Kč/m2, za celkovou cenu 488 500
Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
Usnesení č. 8/2014/7:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic,
parc. č. 355/45, o výměře 924 m2. Komu …, za cenu 500 Kč/m2, za celkovou cenu 462 000
Kč.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8
Záměr o prodeji pozemku v k. ú. Ledečky
Usnesení č. 8/2014/8:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje záměr o prodeji pozemku v k. ú. Ledečky, parc.
č. 176, o výměře 340 m2. Komu ...
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Příkazní smlouva – bezpečnost práce ZŠ Rožďalovice
Usnesení č. 8/2014/9:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje pana Jiřího Vopata jako koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi ZŠ Rožďalovice za cenu 9 680 Kč s DPH a za cenu
42 350 Kč s DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10
Příkazní smlouva – stavební úpravy ZŠ Rožďalovice
Usnesení č. 8/2014/10:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje pana Ing. Marka Tůmu jako technický dozor při
práci na staveništi ZŠ Rožďalovice za cenu 53 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Příkazní smlouva – stavební úpravy „Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou
činnost“
Usnesení č. 8/2014/11:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje pana Ing. Marka Tůmu jako technický dozor při
práci na staveništi „Snížení energetické náročnosti objektu pro spolkovou činnost“ za cenu
62 000 Kč bez DPH.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12
Pověření k provedení rozpočtového opatření č. 4
Usnesení č. 8/2014/12:
Zastupitelstvo města na základě ustanovení § 84, odst. 4 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů deleguje pravomoc v rozsahu vyhotovení a provedení rozpočtového
opatření č. 4 k 31. 10. 2014 na účetní města. Provedené rozpočtové opatření bude následně
schváleno na nejbližším zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 13
Záměr o pronájmu pozemku v k. ú. Rožďalovice
Usnesení č. 8/2014/13:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje záměr na pronájem pozemku v k. ú. Rožďalovice,
parc. č. 540/10, o výměře 36m2, Českému hydrometeorologickému ústavu, Na Šabatce 17,
Praha 4 – Komořany 143 06.
Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 14
Diskuze: se nekonala

Bod č. 15
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1930 hod zasedání zastupitelstva ukončil.

podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Jaroslav Taraba

……………………………….
Viktor Dobrev

………………………………..
Petr Kapal - starosta

