Zápis č. 8/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 31. 8. 2016 v obřadní síni Městského
úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Tomáš Pavel
Neomluveni:
Občané:
2

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. Dobreva a pí. Kubálkovou. Jako zapisovatelku navrhl Veroniku Bachovou.
Usnesení č. 8/2016/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu paní Kubálkovou a pana Dobreva a zapisovatelku
Veroniku Bachovou.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání.
Usnesení č. 8/2016/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Slib nového člena zastupitelstva
2) Udělení plné moci pro organizaci ROPID
3) Souhlas s navrhovanou výjimkou z počtu dětí v MŠ
4) Volba nového člena finančního výboru + předsedy
5) Rozpočtové opatření č. 5
6) Rozpočtové opatření č. 6
7) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – volba nového člena hodnotící
komise
8) Výběrové řízení „Oprava hospodářského objektu – střecha“
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města Rožďalovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Vyzval pana Pešavu ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (viz příloha).
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Bod č. 4
Udělení plné moci pro organizaci ROPID za účelem provedení roční notifikace v Úředním
věstníku EU. („Roční notifikace“ je nezbytným předpokladem pro následnou realizaci
výběrového řízení na dopravce pro zajištění dopravní obslužnosti).
Usnesení č. 8/2016/3:
Zastupitelstvo města schvaluje udělení plné moci pro organizaci ROPID.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Souhlas s navrhovanou výjimkou z počtu dětí v MŠ.
Usnesení č. 8/2016/4:
Zastupitelstvo města uděluje souhlas s výjimkou z počtu dětí v mateřské škole na dobu určitou
na školní rok 2016/2017, a to z počtu dětí 24 na 28 v 1. a 2. třídě.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na člena a předsedu finančního
výboru. Byl podán následující návrh: zvolit člena a do funkce předsedy finančního výboru Petra
Pešavu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 8/2016/5:
Zastupitelstvo města schvaluje člena a předsedu finančního výboru Petra Pešavu a dále
schvaluje tuto uvedenou měsíční odměnu, která bude vyplácena od 31. 8. 2016: 1 300 Kč.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Rozpočtové opatření č. 5
Usnesení č. 8/2016/6:
Zastupitelstvu města bylo předloženo rozpočtové opatření č. 5 k 31. 7. 2016.
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pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8
Rozpočtové opatření č. 6
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Usnesení č. 8/2016/7:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 6.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 9
Na základě odstoupení zastupitele Miroslava Antoše, který byl i členem hodnotící komise
veřejných zakázek malého rozsahu, je třeba zvolit nového člena.
Usnesení č. 8/2016/8:
Zastupitelstvo města Rožďalovice se dohodlo zvolit nového člena hodnotící komise pana
Viktora Dobreva.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10
Výběrové řízení „Oprava hospodářského objektu – střecha“. Nejnižší nabídku podala firma
Stanislav Veselý, Rožďalovice. Z kapacitních důvodů ale firma odstoupila a proto nastupuje
další v pořadí.
Usnesení č. 8/2016/9:
Uzavřena smlouva bude s panem Tomášem Čechem, Čelákovice s nabídkovou cenou
134 761 Kč.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Diskuze:
p. Hojsák – dotázal se jaký přístup má zastupitelstvo k pořádání letních slavností do
budoucna, jestli z dlouhodobého hlediska  na areálu je třeba pracovat, zázemí je problém 
objednávat neustále mobilní vybavení Toi Toi není řešení, vlastnické vztahy pozemků v areálu
fotbalového hřiště nejsou vyřešené, kabiny jsou v nevyhovujícím stavu
- nejsme úspěšní v získávání dotací a pokud bychom na nějakou finanční podporu dosáhli,
nemáme peníze na spoluúčast
- rád by pozval zastupitele se do areálu podívat
pí. Drobečková – tuto otázku v současné době též řešíme, názory se liší, někteří podporují
velké akce  vysoký příspěvek obce = prodělečné
- připravte pro nás, na čem by bylo třeba začít nejdříve pracovat
- starosta -1) neoznačoval by pořádání takových akcí jako prodělečné, zastupitelé se dohodli
kolik budou investovat
2) je to areál v majetku města – názorem je investovat do něj
- pokud chceme zachovat fotbalový oddíl pro mládež, mělo by nás to zajímat
- město zažádalo o pozemky, které vlastní Cukrovary a na kterých byly postaveny některé
stavby v areálu fotb. hřiště
p. Pešava – pokud investovat, tak směřovat do areálu více akcí
Na konci starosta ještě informoval o nynějších akcích, které probíhají a které ještě město do
konce roku čekají.
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Bod č. 17

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

……………………………….
Viktor Dobrev

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Renáta Kubálková
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