Zápis
z jednání zastupitelstva 30. 9. 2016

V 18 hodin starostka zahájila schůzi a přivítala všechny přítomné. Konstatovala, že
chybí pouze pan Stříhavka a že zastupitelstvo je tudíž usnášeníschopné.
zapisovatel : Mrázek
hlasování
pro: Schwarzová, Mrázek, Fröstlová, Pígl, Tomka
proti: Krotká
zdržel se: nikdo
1. ověřovatel: Bc. Fröstlová
hlasování
pro: všichni
proti: nikdo
zdržel se: nikdo
2. ověřovatel: Tomka
hlasování
pro: Schwarzová, Mrázek, Fröstlová, Pígl, Tomka
proti: Krotká
zdržel se: nikdo
Program jednání
1) Vyjmutí pozemku p. č. 1117 v KÚ Rožmberk nad Vltavou z Passportu místních
komunikací
2) Rozpočtové opatření č. 7/2016

hlasování:
Pro: Schwarzová, Mrázek, Fröstlová, Tomka
Proti: Krotká, Pígl
zdržel se: nikdo

Usnesení č. 1/27/2016
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zapisovatele zápisu p. A. Mrázka

II.schvaluje:
ověřovatele zápisu Bc. D. Fröstlovou a p. P. Tomku
III.schvaluje:
program jednání
1. Vyjmutí pozemku p. č. 1117 v KÚ Rožmberk n. Vlt. z Passportu místních
komunikací
Starostka vysvětluje důvody a připomíná konzultaci s Ing. Ďurejem a Ing. Jankovcem.
Předpokládané náklady na obnovu a uvedení cesty do původního stavu by byly příliš
vysoké (odhadem 1 – 2 mil. Kč), jsou nyní v dohledné době mnohem důležitější výdaje.
P. Pígl oponuje a obviňuje starostku, že říká polopravdy, Ing. Krotká opakuje Píglovy
argumenty.
Debata o pozemku a jeho budoucnosti.
hlasování
Pro: Schwarzová, Mrázek, Fröstlová, Tomka
Proti: Krotká, Pígl
zdržel se: nikdo
Pan Pígl opustil jednání.
Usnesení č. 2/27/2016
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
vyjmutí parcely p. č. 1117 v KÚ Rožmberk nad Vltavou z Passportu místních
komunikací.

2. Rozpočtové opatření č. 7/2016
Starostka vysvětluje některé položky rozpočtového opatření.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 7/2016 v částkách
příjmy:
129.966 Kč
výdaje:
357.966 Kč
financování: 228.000 Kč

Různé:
- p. Chmelař – cesta u jeho domu je zanesena bahnem
- starostka – pošle tam zaměstnance obce a Ti to uklidí
- starostka – město Vyšší Brod nám vypovědělo Veřejnoprávní smlouvu – přestupková
řízení (důvod výpovědi – rezignace předsedy přestupkové komise)

- starostka – informuje občany o výsledku kontroly Dotace na sociální bydlení v domě
bývalé školy č. p. 9. Bývalá radnice v roce 2008 a 2010 udělala špatné smlouvy a
následkem těchto chyb hrozí vrácení celé dotace v celkové výši 4.950.000 Kč.
Zápis vyhotoven 9. 10. 2016.

Mgr. Lenka Schwarzová
Starostka

……………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Daniela Fröstlová

…………………………………………..

Pavel Tomka

…………………………………………..

