Zápis č. 10/2016
z veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 10. 2016 v obřadní síni
Městského úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Jaroslav Taraba, Michael Paroulek
Neomluveni:
Občané:
4

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 7 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Pešavu a p. Dobreva Jako zapisovatelku navrhl Veroniku Bachovou.
Usnesení č. 10/2016/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Pešavu a pana Dobreva a zapisovatelku
Veroniku Bachovou.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil program o následující body: 5) Žádost o
finanční příspěvek; 6) Žádost o dotaci
Usnesení č. 10/2016/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Navýšení provozního příspěvku pro rok 2016 organizaci ZŠ a MŠ G. A. Lindnera
Rožďalovice
2) Rozpočtové opatření č. 7
3) Rozpočtové opatření č. 8
4) Plán inventur na rok 2016
5) Žádost o finanční příspěvek
6) Žádost o dotaci
7) Diskuze
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Navýšení provozního příspěvku organizaci ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice. Rozhodnutí
zastupitelstva bylo provedeno na základě prostudování zprávy auditora.
Usnesení č. 10/2016/3:
Zastupitelé města Rožďalovice schvalují navýšení provozního příspěvku až do výše 350 000
Kč s podmínkou předložení rozpočtu na rok 2017 se stanovením provozních a mimoprovozních
ukazatelů, stanovení garantů za jejich věcné nepřekročení, ustanovení správce rozpočtu,
předložení rozpočtových pravidel ve formě vnitro organizační normy. Z toho 250 000 Kč bude
poskytnuto v průběhu listopadu roku 2016, na základě předloženého výsledku plnění rozpočtu
za 1-11/2016 bude uvolněna zbylá částka na pokrytí provozních potřeb organizace roku 2016.
1

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Rozpočtové opatření č. 7.
Usnesení č. 10/2016/4:
Zastupitelstvu města bylo předloženo rozpočtové opatření č. 7 k 30. 9. 2016.
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Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 8.
Usnesení č. 10/2016/5:
Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 8.

Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
3

Bod č. 6
Zastupitelům byl předložen Plán inventur na rok 2016. Při inventarizaci se postupuje v souladu
se schválenou Směrnicí o inventarizaci majetku a závazků č. 6/2012.
Usnesení č. 10/2016/6:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje Plán inventur na rok 2016.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
FC Trnavan Rožďalovice požádal o finanční příspěvek 15 000 Kč na významnou akci při
příležitosti oslav 85 let činnosti klubu.
Usnesení č. 10/2016/7:
Zastupitelstvo města neschvaluje příspěvek fotbalovému klubu FC Trnavan Rožďalovice.
pro 1 – proti 2 – zdržel se 4

Bod č. 8
Žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 10/2016/8:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje podání žádosti o dotaci do programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova DT č. 4, Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci, na
opravu Kříže ve Viničné Lhotě a křížku v Ledečkách.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Diskuze:
p. Antoš – dotázal se, proč není možné vidět jednotlivé položky rozpočtových opatření
stanovisko starosty: rozpočtové opatření po odsouhlasení zastupitelstva je součástí zápisu, který
je běžně veřejnosti k nahlédnutí přímo na městském úřadě nebo na oficiálních webových
stránkách města
- přítomna zasedání byla také vedoucí stavebního úřadu MěÚ v Rožďalovicích paní Lenka
Necidová, u které se informoval o černých stavbách p. Petersika, zejména jakým postupem se
řeší
stanovisko pí. Necidové: dostala od zastupitelstva za úkol sepsat tyto černé stavby a jak je řeší.
Tak učinila a osobně se zastupiteli jednala.
- vydala pokuty, které všechny zaplatil. Nepovolené stavby = řešením je odstranění staveb nebo
dodatečné kolaudace (p. Petersik nyní v zastoupení dodatečné dokládá potřebné doklady). Ale
pokud vydá rozhodnutí k odstranění stavby  p. Petersik v žádném případě neudělá a tedy platí
město. Prozatím nemá informaci ani nedostala podnět k tomu, že by město mělo dostatek
finančních prostředků na provedení odstranění nepovolených staveb.
- vyjádřila pocit, že pan Antoš má dojem, že špatně pracuje
p. Antoš – zlepšil by efektivnost, připadá mu to neřešitelné a beznadějné
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Bod č. 10

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1925 hod zasedání zastupitelstva města
ukončil.
podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Viktor Dobrev

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Petr Pešava
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