Zápis č. 8/2017
z veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 06. 2017 v obřadní síni
Městského úřadu v 1900 hod.
Přítomni:
dle prezenční listiny
Omluveni:
Michael Paroulek, 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 7 členů zastupitelstva a je tedy usnášeníschopné. Starosta navrhl ověřovatele zápisu
p. Tarabu a p. Dobreva. Jako zapisovatelku navrhl Veroniku Bachovou.
Usnesení č. 8/2017/1:
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovatele zápisu pana Tarabu 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: 4) Výběrové
řízení „Střecha domu čp. 374“; 5) Reklamace Pachtovní smlouvy - rybníky
Usnesení č. 8/2017/2:
Zastupitelstvo schvaluje následující program:
1) Pachtovní smlouva - pozemky
2) Jmenování ředitelky ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice
3) Rozpočtové opatření č. 4
4) Výběrové řízení „Střecha domu čp. 374“
5) Reklamace Pachtovní smlouvy - rybníky
6) Diskuze
7) Závěr
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 3
Pachtovní smlouva na pozemky znovu přepracována.
Usnesení č. 8/2017/3:
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zemědělském pachtu č. 29 s Montážně obchodní
firmou, s. r. o., Teplice za dohodou stanovené pachtovné ve výši 1875 Kč/ha, tj. celkem
30 012 Kč/rok.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0
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Bod č. 4
Dne 22. 6. 2017 bylo ukončeno konkursní řízení na obsazení funkce ředitele/ky ZŠ a MŠ G.
A. Lindnera Rožďalovice. Všichni uchazeči byli vhodní pro výkon funkce a výsledné pořadí
je následující:
1. Mgr. Iveta Klímová
2. Mgr. Iveta Krejčí
3. Mgr. Bc. Daniela Křížová
4. Mgr. Mária Kramešová
Výsledek konkursu má pro zřizovatele doporučující charakter. Starosta tento výsledek však
respektuje a poněvadž byl také členem komise a měl možnost vyslechnout koncepci rozvoje
školy všech uchazečů, je pro něj výsledek základem pro jmenování. Informoval zastupitele a
ostatní přítomné o svém rozhodnutí v souladu s ust. § 166 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb.,
jmenovat do funkce ředitele ZŠ a MŠ G. A. Lindnera Rožďalovice Mgr. Ivetu Klímovou na
období 6 let s účinností od 1. 8. 2017.
Usnesení č. 8/2017/4:
Zastupitelé berou na vědomí rozhodnutí starosty města jmenovat do funkce ředitelky ZŠ a MŠ
G. A. Lindnera Rožďalovice paní Mgr. Ivetu Klímovou na období 6 let s účinností od 1. 8. 2017
se zkušební dobou 6 měsíců.

Bod č. 5
Rozpočtové opatření č. 4.
Usnesení č. 8/2017/5:
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Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Výběrové řízení „Střecha domu čp. 374“. Nabídku předložili 4 uchazeči. Na základě nejnižší
nabídkové ceny byla vybrána firma Josef Pleskot za cenu 554 186 Kč. Realizace příští rok,
bude řešeno dodatkem ke smlouvě.
Usnesení č. 8/2017/6:
Zastupitelstvo města schvaluje uzavřít smlouvu s panem Josefem Pleskotem za smluvní částku
554 186 Kč.
Hlasování: pro 7 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Reklamace Pachtovní smlouvy na rybníky. Farma Pojedy, s. r. o., podala reklamaci na předmět
pachtu Pachtovní smlouvy uzavřené dne 1. 7. 2015. Společnost hradí pachtovné za soustavu
rybníků, přestože byly po značnou část roku bez vody.
Usnesení č. 8/2017/7:
Zastupitelstvo města pověřuje starostu k jednání o dohodě o narovnání s pachtýřem, tzn.
s Farmou Pojedy, s. r. o.
Hlasování: pro 6 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 8
Diskuze:
pí. Kubálková – návrh obnovy polní cesty do Podlužan
stanovisko starosty: oslovíme majitele předmětných pozemků pro případný prodej nebo směnu
pozemku
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Bod č. 9

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a v 1920 hod zasedání zastupitelstva města
ukončil.
podpisy ověřovatelů:
……………………………….
Viktor Dobrev

………………………………..
Petr Kapal - starosta

……………………………….
Jaroslav Taraba
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