Soubor usnesení
ze zasedání zastupitelstva 29. 7. 2015

Program jednání:
1. Stanovení komise pro otevírání obálek

Usnesení č. 1/13/2015
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
Komisi pro otevírání obálek veřejné výzvy k podání cenové nabídky na zhotovení díla „Sklad
mechanizace Přízeř“ ve složení: Mgr. Lenka Schwarzová, Bc. Daniela Fröstlová, DiS., p. Jan
Stříhavka.

Různé:
Ing. V. Krotká – dotaz, zda na příštím jednání zastupitelstva bude do programu zařazen Zápis
z 3. jednání Kontrolního výboru města a dále informuje o dalším jednání KV v měsíci září.
Schwarzová – ano.
p. Adamková – dotaz na nevyhovění žádosti o finanční příspěvek 2000,- na „Putování se
skřítky“, které organizuje na Přízeři p. Ferenčáková, zda by tedy místo toho Město nemohlo
přispět nákupem výtvarných potřeb pro děti. Schwarzová – Město nakoupí výtvarné potřeby
pro děti.
Mgr. Čekanová – kdo zodpovídá za nepořádek na přístupové cestě do kempu
- žádá pravidelný vývoz odpadkového koše u pěšiny na hrad.
Schwarzová – potřeba dobré komunikace (telefon). Město se o pořádek postará.
p. I. Krotká – potřeba vyvézt kontejner na papír u fotbalového hřiště. Starostka –
ano, bude v nejbližší době vyvezen.
p. J. Račáková – vyjádření k rozpočtovému opatření, není pravda, že bylo její osobou chybně
účtováno
- dotazuje se na vyjádření starostky na minulém ZO o své výpovědi za
nadbytečnost. Starostka odpovídá – vyjádření k rozpočtovému opatření bude posouzeno
odborníky. Za výpovědí pro pí. Račákovou si starostka stojí, neboť pracovník s nedostatečnou
náplní práce, neodpovídajícím vzděláním a arogantním a neloajálním přístupem
k zaměstnavateli je dle starostky nadbytečný.
p. Pígl – potřebuje zaměstnance města k práci v lese
- dotaz na postup, pokud nebude cenová nabídka na zhotovení „ocelokolny“ reálná.
Starostka – 2 zaměstnanci jsou přiděleni nastálo na práci v lese, pokud jsou starostkou
odvoláni na práci pro Město, má to sdělit předák p. Ludvík Němček p. Píglovi. Pokud nastane
nějaké nedorozumění, může p. Pígl komunikovat se starostkou např. mobilem. Pokud nebude
nabídka reálná, vypíše se nové výběrové řízení.

Mgr. Vl. Račáková – dotaz, zda je pan Nevosad zaměstnán z dotací Pracovního úřadu a zda je
zaměstnán jako řidič. Starostka – ano je zaměstnán z ÚP, starostku několikrát vezl autem.
Dále sdělila, že si v nejbližší době někteří pracovníci úřadu doplní referentské zkoušky.
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