Zápis č. 5/2016
veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. 05. 2016 v obřadní síni Městského
úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:
Občané:

dle prezenční listiny
Markéta Drobečková
0
3

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 8 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Antoše a p. Tarabu. Jako zapisovatelku navrhl sl. Elišku Velechovskou.
Usnesení č. 5/2016/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Antoše a pana Tarabu.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a navrhl doplnění programu o následující body: 8)
Veřejnoprávní smlouva, 9) Koupě pozemků v k. ú. Rožďalovice, 10) Schválení přijetí dotace
ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence, 11) Schválení
přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Usnesení č. 5/2016/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Prodej pozemků v k. ú. Podolí u Rožďalovic a v k. ú. Rožďalovice
2) Prodej pozemku v k. ú. Rožďalovice
3) Žádost o prodej pozemku se studnou v k. ú. Rožďalovice
4) Rožďalovické letní slavnosti 2016
5) Plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí 2016
6) Rozpočtové opatření č. 2
7) Poskytnutí bezúročné půjčky
8) Veřejnoprávní smlouva
9) Koupě pozemků v k. ú. Rožďalovice
10) Schválení přijetí dotace se Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a
primární prevence
11) Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Prodej pozemků v k. ú. Podolí u Rožďalovic a v k. ú. Rožďalovice

Usnesení č. 5/2016/3:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje prodej pozemků v k. ú. Podolí u Rožďalovic,
parc. č. 498, o výměře 1331 m2, za cenu 124,20 Kč/m2 a v k. ú. Rožďalovice, parc. č. 1047/3,
o výměře 732 m2, za cenu 82,80 Kč/m2, za celkovou částku 225 920 Kč Lesům České
republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 4
Prodej pozemku v k. ú. Rožďalovice
Usnesení č. 5/2016/4:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje prodej pozemku v k. ú. Rožďalovice, parc. č.
704/15, o výměře 199 m2 komu …, za cenu 123 Kč/m2, za celkovou částku 24 480 Kč,
k celkové částce bude připočteno 2 000 Kč za znalecký posudek.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Žádost o prodej pozemku se studnou v k. ú. Rožďalovice
Usnesení č. 5/2016/5:
Zastupitelstvo města Rožďalovice neschvaluje žádost o prodej části pozemku v k. ú.
Rožďalovice, parc. č. 190/27, jehož součástí je studna, od pana Petra Pešavy a paní Aleny
Pešavové.
Hlasování: pro 0 – proti 8 – zdržel se 0

Bod č. 6
Rožďalovické letní slavnosti 2016
Usnesení č. 5/2016/6:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje částku 324 000 Kč za účinkující, ozvučení,
pódium, zázemí pro účinkující, na pořádání Rožďalovických letních slavností 2016.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí 2016
Usnesení č. 5/2016/7:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje plnění rozpočtu města za I. čtvrtletí 2016.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 2

Usnesení č. 5/2016/8:
Zastupitelstvu města Rožďalovice bylo předloženo rozpočtové opatření č. 2 k 30. 4. 2016.

Bod č. 9
Poskytnutí bezúročné půjčky
Usnesení č. 5/2016/9:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje poskytnutí krátkodobé bezúročné půjčky ve výši
170 000 Kč, MAS Podlipansko o. p. s., Tř. Jana Švermy 141, 289 11 Pečky.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10
Veřejnoprávní smlouva
Usnesení č. 5/2016/10:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Městem Nymburk,
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk na výkon agendy speciálního stavebního úřadu
pro stavby místních komunikací nacházejících se v našem správním obvodu.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Koupě pozemků v k. ú. Rožďalovice

Usnesení č. 5/2016/11:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje koupi pozemků v k. ú. Rožďalovice, parc. č.
st. 430, o výměře 36 m2, parc. č. st. 444, o výměře 226 m2, parc. č. 1, o výměře 838 m2,
parc. č. 24/4, o výměře 363 m2, parc. č. 212/11, o výměře 283 m2, parc. č. 212/18, o výměře
482 m2, parc. č. 212/19, o výměře 541 m2, parc. č. 344, o výměře 186 m2, parc. č. 347/25,
o výměře 635 m2, parc. č. 395/28, o výměře 782 m2, parc. č. 395/39, o výměře 248 m2,
parc. č. 395/43, o výměře 173 m2, parc. č. 595/28, o výměře 2130 m2, parc. č. 597/2, o výměře
234 m2, parc. č. 617/3, o výměře 3458 m2, parc. č. 620/1, o výměře 7128 m2, parc. č. 620/2,
o výměře 500 m2, parc. č. 963/3, o výměře 180 m2, parc. č. 1036/1, o výměře 2182 m2,
parc. č. 1036/4, o výměře 160 m2, parc. č. 1036/5, o výměře 728 m2 a parc. č. 1129, o výměře
5 m2 od Cukrovarů Hradec Králové, Cukrovarská 500, 503 03 Smiřice, podnik v likvidaci,
který zastupuje insolvenční správce Mgr. Jan Houser, Na Baště sv. Jiří 258/7, 160 00 Praha 6,
za cenu cca 360 000 Kč.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12
Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární
prevence
Usnesení č. 5/2016/12:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu
vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na projekt Sportovní rovinka
v Rožďalovicích a uzavření smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 13
Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek
Usnesení č. 5/2016/13:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje přijetí dotace ze Středočeského Fondu kultury a
obnovy památek na projekt Střecha čp. 146 v Rožďalovicích a uzavření smlouvy se
Středočeským krajem o poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
Diskuze: komunikace u Bučického mlýna
petice kostel sv. Havla, odvolání faráře
dopravní značení Podlužany, křižovatka ulice Rajmanova a Josefa Horáka, ulice
Rektorysova – značení cyklistů v protisměru

Bod č. 14
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1930 hod zasedání zastupitelstva ukončil.
podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Miroslav Antoš

……………………………….
Jaroslav Taraba

………………………………..
Petr Kapal - starosta

