Zápis č. 9/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 05. 10. 2016 v obřadní síni
Městského úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Tomáš Pavel
Neomluveni:
Občané:
6

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. 9/2016/1:
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 a doplnil program o následující body: 5) Návrh
kupní smlouvy; 6) Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic; 7) Smlouva na zhotovení
projektové dokumentace; 8) Dohoda o převodu investorství vodního díla
Usnesení č. 9/2016/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Revokování usnesení č. 4/2016/3
2) Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
3) Smlouva o výpůjčce Vak Nymburk
4) Smlouva o spolupráci a o zápůjčce při realizaci díla
5) Návrh kupní smlouvy
6) Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
7) Smlouva na zhotovení projektové dokumentace
8) Dohoda o převodu investorství vodního díla
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Revokování usnesení č. 4/2016/3.
Usnesení č. 9/2016/3:
Zastupitelstvo města Rožďalovice revokuje usnesení č. 4/2016/3 ze dne 4. 5. 2016.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 4
Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic.
Usnesení č. 9/2016/4:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 355/26 v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
o výměře 1138 m2 paní Heleně Kašparové a panu Jakubovi Kašparovi, oba bytem Mládežnická
1982, Nymburk. Celková cena činí 569 000 Kč.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Smlouva o výpůjčce Vak Nymburk.
Usnesení č. 9/2016/5:
Město přenechává k bezplatnému užívání infrastrukturní zařízení a sice „vodovod a kanalizaci
pro 33 RD v Rožďalovicích – Zámostí“ společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Výše zápůjčky bude stanovena po výběrovém řízení a s přihlédnutím k výši dotace.
Usnesení č. 9/2016/6:
Město poskytne společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s. zápůjčku, která bude použita
ke krytí vlastních zdrojů na danou akci (odkanalizování spádových obcí).
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Návrh kupní smlouvy s paní Milenou Taxovou.
Usnesení č. 9/2016/7:
Zastupitelstvo města schvaluje odkup pozemků p. č. 190/11 o výměře 909 m2, p. č. 190/12
o výměře 1375 m2 a p. č. 962/9 o výměře 29 m2 od paní Mileny Taxové, bytem Rajmanova
378, Rožďalovice, za dohodnutou kupní cenu 200 Kč/m2, tedy za celkovou cenu 462 600 Kč.
pro 7 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 8
Prodej pozemku v k. ú. Zámostí u Rožďalovic.
Usnesení č. 9/2016/8:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 355/27 v k. ú. Zámostí u Rožďalovic
o výměře 1164 m2 paní Ireně Táborské, Svidnice 70, Dymokury. Celková cena činí 582 000
Kč.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 9
Účelem smlouvy je zpracování projektové dokumentace na Odbahnění Horního rybníka
v k. ú. Rožďalovice ve vlastnictví města Rožďalovice.
Usnesení č. 9/2016/9:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace s firmou
Rybníkářské služby Trutnov, s. r. o., cena díla včetně DPH 100 430 Kč.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 10
V rámci této dohody město převádí investorství se všemi právy a povinnostmi na společnost
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
Usnesení č. 9/2016/10:
Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o převodu investorství vodního díla se společností
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Diskuze:
pí. Brůnová – donesla noviny okresního zpravodaje KSČM Nymburk – Zážeh, který měla
v poštovní schránce a uvedla, že se jí nelíbí, že je zde uveden článek o zdejší škole  vnímá to
jako nástroj k propagování politické strany
- dále sdělila, že nový pan učitel Kotrč dal žákům v rámci jednoho předmětu za úkol, aby si
založili sociální síť facebook (nebral v úvahu věk žáků, kteří si dle pravidel ani tento profil
zakládat nesmějí, museli uvádět vyšší věk a tím se učí podvádět)
- přečetla rovněž e-mailovou konverzaci s panem Kotrčem, v níž se ohrazuje proti zakládání
profilu na sociální síti své dcery. Komunikace s ním nepříjemná, je arogantní.
- kontaktovala též ředitele školy, který se jí k této věci omluvil
-pí. Kočová – psala jsem mu také ohledně tohoto a poslal mi stejnou odpověď
stanovisko starosty: zastupitelé k tomu musí zaujmout nějaké stanovisko, článek v novinách je
alarmující, díval se i na „druhé“ (neoficiální) facebookové stránky školy, které založil zřejmě
pan Kotrč a zhodnotil, že jsou zde schované politické věci
- celé záležitosti moc nerozumím, pan ředitel silně pravicový a nyní zahajuje první školní den
se zástupci komunistické strany
p. Dobrev ještě poznamenal, že fotografii uvedenou v novinách zkopíroval bez dovolení autora
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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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