Zápis č. 1/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13. 01. 2017 v obřadní síni
Městského úřadu v 1800 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Tomáš Pavel, Renáta Kubálková
Neomluveni:
Občané:
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Bod č. 1

Starosta města Petr Kapal, v 1800 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. Tarabu a p. Dobreva Jako zapisovatelku navrhl Veroniku Bachovou.
Usnesení č. 1/2017/1:
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu pana Tarabu a pana Dobreva a zapisovatelku
Veroniku Bachovou.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Starosta přednesl návrh programu zasedání a doplnil program o následující body: 21) Smlouva
o zřízení věcného břemene; 22) Odpisový plán 2017 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice; 23)
Rozpočtové opatření č. 10; 24) Dohoda o převodu stavebníka a investora; 25) Pasporty
komunikací a dopravní značení
Usnesení č. 1/2017/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Slib nového člena zastupitelstva města
2) Kupní smlouva Česká republika – Cukrovary Hradec Králové
3) Volba nového člena finančního výboru
4) – 19) Veřejnosprávní smlouva o poskytnutí dotace
20) Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru
21) Smlouva o zřízení věcného břemene
22) Odpisový plán 2017 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
23) Rozpočtové opatření č. 10
24) Dohoda o převodu stavebníka a investora
25) Pasporty komunikací a dopravní značení
26) Diskuze
Hlasování: pro 6 – 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 Košťáka ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
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připraveném archu (viz příloha).

Bod č. 4
Kupní smlouva Česká republika – Cukrovary Hradec Králové.
Usnesení č. 1/2017/3:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje smlouvu o koupi nemovité věci za dohodnutou
kupní cenu ve výši 342 212 Kč s prodávajícím Česká republika – právo hospodaření
s majetkem státu: Cukrovary Hradec Králové se sídlem ve Smiřicích státní podnik v likvidaci.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Volba nového člena finančního výboru.
Usnesení č. 1/2017/4:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje nového člena finančního výboru pana Michaela
Paroulka.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 6
Veřejnosprávní smlouva č. 1/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/5:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 1/2017 o poskytnutí dotace
Nadačnímu fondu J. Rajmana, Husova 24, Rožďalovice ve výši 25 000 Kč na provoz Muzea
klasického knihařství.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Veřejnosprávní smlouva č. 2/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/6:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 2/2017 o poskytnutí dotace FC
Trnavan, z. s., Boleslavská 286, Rožďalovice ve výši 235 000 Kč na provozní výdaje.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8
Veřejnosprávní smlouva č. 3/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/7:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 3/2017 o poskytnutí dotace
Šachovému klubu Rožďalovice, Havlíčkova 313, Kopidlno ve výši 5 000 Kč na startovné pro
děti a šachové vybavení.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Veřejnosprávní smlouva č. 4/2017 o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. 1/2017/8:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 4/2017 o poskytnutí dotace Českému
svazu chovatelů, ZO Rožďalovice, Ruská 324, Rožďalovice ve výši 15 000 Kč na pořádání
výstavy drobného zvířectva.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10
Veřejnosprávní smlouva č. 5/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/9:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 5/2017 o poskytnutí dotace Českému
svazu chovatelů, ZO Rožďalovice 2, Náměstí 75, Rožďalovice ve výši 7 000 Kč na pořádání
výstavy drobného zvířectva.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Veřejnosprávní smlouva č. 6/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/10:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 6/2017 o poskytnutí dotace
Tělocvičné jednotě Sokol Rožďalovice, Náměstí 93, Rožďalovice ve výši 100 000 Kč na
provozní výdaje.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 12
Veřejnosprávní smlouva č. 7/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/11:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 7/2017 o poskytnutí dotace Odboru
přátel SLAVIA FANS Rožďalovice, z. s., Zahradní 347, Rožďalovice ve výši 45 000 Kč na
pořádání akcí pro mládež a veřejnost.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 13
Veřejnosprávní smlouva č. 8/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/12:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 8/2017 o poskytnutí dotace
Mysliveckému spolku Podlužany, Náměstí 93, Rožďalovice ve výši 7 000 Kč na pořádání akcí
pro děti a provozní výdaje.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 14
Veřejnosprávní smlouva č. 9/2017 o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. 1/2017/13:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 9/2017 o poskytnutí dotace Českému
rybářskému svazu, z. s., MO Rožďalovice ve výši 50 000 Kč na pořádání rybářských závodů
mládeže a provozní výdaje.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 15
Veřejnosprávní smlouva č. 10/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/14:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 10/2017 o poskytnutí dotace
Alexandru Prokešovi, Podlužany 10, Rožďalovice ve výši 75 000 Kč na pořádání festivalů
trampských písní.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 16
Veřejnosprávní smlouva č. 11/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/15:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 11/2017 o poskytnutí dotace
Handicap centru Srdce, o. p. s., Ostende 88, Poděbrady ve výši 15 000 Kč na provozní výdaje
denního stacionáře.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 17
Veřejnosprávní smlouva č. 12/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/16:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 12/2017 o poskytnutí dotace Jitce
Benešové – Smíšené zboží, Svídnice 69, Dymokury ve výši 7 000 Kč na provoz pojízdné
prodejny.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 18
Veřejnosprávní smlouva č. 13/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/17:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 13/2017 o poskytnutí dotace Svazu
tělesně postižených v ČR, o. s., MO Křinec, Poděbradská 296, Dymokury ve výši 5 000 Kč na
rekondiční cvičení a kulturní akce.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 19
Veřejnosprávní smlouva č. 14/2017 o poskytnutí dotace.
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Usnesení č. 1/2017/18:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 14/2017 o poskytnutí dotace
Českému svazu včelařů, z. s., ZO Rožďalovice, Ruská 98, Rožďalovice ve výši 5 000 Kč na
provozní výdaje.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 20
Veřejnosprávní smlouva č. 15/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/19:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 15/2017 o poskytnutí dotace Labské
stezce, o. s., Kovansko 45, Bobnice ve výši 5 000 Kč na provozní výdaje občanského sdružení.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 21
Veřejnosprávní smlouva č. 16/2017 o poskytnutí dotace.
Usnesení č. 1/2017/20:
Zastupitelstvo města schvaluje Veřejnosprávní smlouvu č. 16/2017 o poskytnutí dotace Místní
akční skupině Svatojiřský les, z. s., Loučeň, Nymburská 345 ve výši 77 900 Kč na provozní
výdaje.

Bod č. 22
Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru.
Usnesení č. 1/2017/21:
Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru Tělovýchovné
jednotě Sokol Rožďalovice ve výši 2 000 Kč.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 23
Smlouva o zřízení věcného břemene.
Usnesení č. 1/2017/22:
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 190/49
v k. ú. Rožďalovice ve prospěch oprávněného - společnosti GasNet, s. r. o. za jednorázovou
úplatu v celkové výši 1 700 Kč.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 24
Odpisový plán 2017 ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice.
Usnesení č. 1/2017/23:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje odpisový plán ZŠ a MŠ G. A. Lindnera
Rožďalovice na rok 2017.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 25
Rozpočtové opatření č. 10.
Usnesení č. 1/2017/24:
Zastupitelstvu města bylo předloženo rozpočtové opatření č. 10 k 31. 12. 2016.
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Bod č. 26
Dohoda o změně stavebníka a investora na stavební objekt „Kanalizace Rožďalovice –
napojení místních částí Podolí a Hasina“, kdy se stavebníkem a investorem stává společnost
Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
Usnesení č. 1/2017/25:
Zastupitelstvo města Rožďalovice schvaluje Dohodu o převodu stavebníka a investora se
společností Vodovody a kanalizace Nymburk, a. s.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 27
Osloveny 3 firmy. Vybrána firma s programem v počítači, který můžeme spravovat i sami. Do
programu jdou zavést i jiné inženýrské sítě + hřbitov.
Usnesení č. 1/2017/26:
Zastupitelstvo města Rožďalovice pověřuje vypracováním pasportu místních komunikací a
pasportu a projektu dopravního značení firmu MK Consult, v. o. s. za celkovou cenu 65 340
Kč.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 28
Diskuze:
p. Erben – kdy se bude realizovat stavba chodníků v ulici Spojovací?
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stanovisko starosty: nyní budeme podepisovat smlouvu o koupi některých pozemků v této ulici,
s chodníky se počítá na obou dvou stranách, chceme oslovit kraj, zda by se nepřipojil při
realizaci chodníků k rekonstrukci silnice, uskutečnění projektu září 2017 – jaro 2018

Bod č. 29

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1825 hod zasedání zastupitelstva města
ukončil.
podpisy ověřovatelů:

……………………………….
Viktor Dobrev

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Jaroslav Taraba
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