ZÁPIS
z jednání zastupitelstva Města Rožmberk nad Vltavou
dne 16. 5. 2020
Přítomni:

Omluven:

Mgr. Lenka Schwarzová, Mgr. Daniela Fröstlová, Mgr. Drahomíra Čížková,
Ing. Veronika Krotká, Mgr. Bohuslav Čtveráček, Jan Stříhavka, Roman
Chmela
nikdo

V 10:00 hodin paní starostka přivítala v zasedací místnosti v hasičské zbrojnici přítomné
zastupitele a veřejnost. Konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a zahájila jednání.
Přečetla program a navrhla zapisovatele a ověřovatele zápisu.

Zapisovatel:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Mgr. Drahomíra Čížková
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
Krotká

Ověřovatelé:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Jan Stříhavka
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
Krotká

Pro:
Proti:
Zdržel se:

Mgr. Daniela Fröstlová
Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
Krotká

Program jednání:
1. Zpráva o poskytování informací a vyřizování petic a stížností za rok 2019
2. Oprava OZV
3. Rozpočtové opatření č.1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020, č. 4/2020
4. Nový územní plán Města Rožmberk nad Vltavou
5. Příkazní smlouva
6. Stanovení komise pro zpracování účetní závěrky za rok 2019
7. Smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla Rožmberk nad Vltavou – Metlice zdroj
podzemní vody
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2020/11/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zapisovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou
II.schvaluje:
ověřovatele zápisu pana Jana Stříhavku a Mgr. Danielu Fröstlovou
III.schvaluje:
program jednání
1. Zpráva o poskytování informací a vyřizování petic a stížností za rok 2019
Paní starostka seznámila přítomné s postupem zveřejňování žádostí a informací na webu
města. P. Fröstlová doplnila informaci o tom, že za loňský rok nebyla písemně přijata žádná
žádost ani stížnost podle zákona 106 a zpráva byla zveřejněna po dobu 15 dní na úřední desce.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
zprávu o poskytování informací, vyřizování petic a stížností podle zákona č.106/ 1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím za rok 2019

2. Oprava OZV
Pí. Fröstlová vysvětlila změny ve vyhláškách, kdy došlo k opravě zaměněných slov v OZV 3
(plátce a poplatník) a v OZV 4 byl na doporučení z MV vynechán termín trvale ve slovním
spojení trvale žijící v místě pobytu.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Chmela, Krotká

Usnesení č. 2020/11/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020, o místních poplatcích.

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Chmela, Krotká

Usnesení č. 2020/11/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

3. Rozpočtové opatření č.1/2020, č. 2/2020, č. 3/2020, č. 4/2020
Paní starostka vysvětlila některé příjmy a výdaje v rozpočtových opatřeních.
Ing. Krotká – kamerový systém – kde je a co se pořídilo?
Starostka – kamerový systém tvoří pohled 3 kamer, který zabírá zejména náměstí.
Krotká – jsou občané na příjezdu do města informováni o tom, že je město sledováno
kamerovým systémem?
Starostka – pouze na náměstí
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 1/2020 v částkách:
Příjmy: 28.461 Kč. Výdaje: 51.800 Kč. Financování: 23.339 Kč.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 2/2020 v částkách:
Příjmy: 102.462 Kč. Výdaje: 212.082 Kč. Financování: 109.620 Kč.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 3/2020 v částkách:
Příjmy: 101.759 Kč. Výdaje: 807.718 Kč. Financování: 705.959 Kč.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. 4/2020 v částkách:
Příjmy: 51.600 Kč. Výdaje: 116.000 Kč. Financování: 64.400 Kč.

4. Nový územní plán Města Rožmberk nad Vltavou
Paní starostka upozornila na důvody změn v územním plánu (možnost výstavby nových
obydlí, sportovní zázemí…)
Pí. Fröstlová – upřesňuje, že se žádá o nový územní plán, protože je možné na něj čerpat
finance z dotačních titulů.
p. Chmela – bylo pracovní zastupitelstvo?
Pí. starostka – proběhla pracovní schůzka ve složení starostka, místostarostka, Ing. arch.
Boček. Pracovní zastupitelstvo bude včas oznámeno.
Ing. Krotká – dne 6.4. dle dokumentů proběhla pracovní schůzka, kdo byl přítomen a proč
jsme nebyli pozváni?
Starostka – proběhlo pouze plánování zadání složení já, paní Fröstlová a Ing. arch. Boček.
Opakuji, že pracovní zastupitelstvo bude svoláno.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Chmela, Krotká

Usnesení č. 2020/11/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. bere na vědomí
návrh na pořízení nového územního plánu Rožmberk nad Vltavou včetně návrhu zadání dle
přílohy č. tohoto materiálu;
II. schvaluje
pořízení nového územního plánu Rožmberk nad Vltavou;
III. rozhodlo
ad a) že pořizovatelem nového územního plánu bude Městský úřad Rožmberk nad Vltavou,
který si zajistí splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovacích činností
uzavřením smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem,
ad b) že projektant změny bude vybrán na základě poptávkového řízení, kdy budou obeslány
min. 3 architektonické/urbanistické ateliéry mající prokazatelnou referenci v tvorbě územních
plánu nejlépe u blízkých měst a obcí v prostoru Lipenska,
ad c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení nového územního plánu bude Mgr. Daniela
Fröstlová;
IV. ukládá
určenému zastupiteli, prostřednictvím pořizovatele, zajistit projednání návrhu zadání nového
územního plánu Rožmberk nad Vltavou a poté zajistit organizaci poptávkového řízení na
zodpovědného projektanta nového územní plánu;
V. požaduje
předložit k rozhodnutí materiál s vyhodnocením poptávkového řízení na projektanta;
VI. vymiňuje
si pravomoc rozhodnout o osobě zpracovatele územního plánu na základě proběhnuvšího
poptávkového řízení.
5. Příkazní smlouva
Jedná se o příkazní smlouvu mezi městem a panem Ing. arch. Radkem Bočkem jako
„létajícím“ pořizovatelem územního planu města. Pan Boček nám zpracovával změnu ÚP č. 2
a byli jsme s jeho prací velice spokojeni.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Chmela, Krotká

Usnesení č. 2020/11/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
znění a uzavření Příkazní smlouvy na zpracování nového územního plánu Města Rožmberk
nad Vltavou mezi příkazcem Městem Rožmberk nad Vltavou zast. Mgr. Lenkou
Schwarzovou a příkazníkem ING. ACH. Radkem Bočkem, který bude na náklady příkazce
dle této smlouvy zajišťovat VEŠKERÉ ČINNOSTI TZV. LÉTAJÍCÍHO POŘIZOVATELE
PŘI POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU ROŽMBERK NAD VLTAVOU za
dohodnutou cenu 10 000 Kč/měsíc s tím, že cena nepřekročí 100 000 Kč. pro klasický postup
pořízení územního plánu a termín plnění díla se stanovuje od 1. 5. 2020 na dobu neurčitou -

až do doby zápisu nového územního plánu do centrální evidence územně plánovacích činností
ČR po nabytí jeho účinnosti
II.pověřuje:
starostku podpisem této smlouvy
6. Stanovení komise pro zpracování účetní závěrky za rok 2019
Je nutné zpracovat účetní závěrku města za rok 2019, aby bylo možné schválit závěrečný účet
města Rožmberk nad Vltavou za rok 2019. Byla navržena komise ve složení: pí Magda
Radová – hlavní účetní, Mgr. Drahomíra Čížková – předsedkyni fin. výboru, Ing. Miroslav
Zemene – člena finančního výboru a Mgr. Daniela Fröstlová
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Chmela, Krotká

Usnesení č. 2020/11/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
komisi pro zpracování účetní závěrky za rok 2019 tyto členy: pí Magdu Radovou – hlavní
účetní, Mgr. Drahomíru Čížkovou – předsedkyni fin. výboru, Ing. Miroslava Zemene – člena
finančního výboru a Mgr. Danielu Fröstlovou
7. Smlouva o dílo na zhotovení stavebního díla Rožmberk nad Vltavou – Metlice zdroj
podzemní vody
Jedná se o smlouvu na připojení už vytvořeného vrtu na Metlici k současné vodovodní
soustavě. Proběhlo výběrové řízení, zúčastnily se 3 firmy, z nichž byla vybrána f. Prvok.
Ing. Krotká – má město stavební povolení?
Starostka – ano
Ing. Krotká – jsou vypořádány majetkové vztahy na Metlici?
Starostka – ano, jsou. Pan Likler má smlouvu s obcí. Na místě ale není ještě elektřina, bude se
na ní pracovat.
p. Chmela – byl zjištěn únik vody na Metlici?
starostka – ano, je to někde na průběhu přípojky k panu Poláčkovi, vše je v řešení
Ing. Krotká – žádá zaslat kopii stavebního povolení a smlouvu s panem Liklerem.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Fröstlová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Chmela, Krotká

Usnesení č. 2020/11/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
Smlouvu o dílo na zhotovení stavebního díla „Rožmberk nad Vltavou – Metlice zdroj
podzemní vody“ mezi objednatelem Městem Rožmberk nad Vltavou zast. starostkou města

Mgr. Lenkou Schwarzovou a zhotovitelem f. PRVOK s.r.o. zast. Mgr. Danem Hanselem,
Ing. Radkem Márou a Alenou Hanselovou za vysoutěženou cenu 787.481, 67 Kč. s DPH
II.pověřuje:
starostku podpisem této smlouvy

Různé:
– kdy bude ukazatel rychlosti ve směru od V. Brodu?
- co bude s vyvrácenou lampou vedle mé zahrady?
- kiosek za koupalištěm?
Starostka
– ukazatel rychlosti je v jednání, podklady jdou na dopravním odboru, budeme
urgovat
-stará lampa se odstraní, nová bude umístěna na stávající sloup VO
- kiosek za koupalištěm se odstraní
Ing. Krotká - posekat fotbalové hřiště
p. Tomková - když se bude tvořit nový územní plán města, nezmizí relaxační zóna a hřiště?
-bylo by možné vyměnit písek na pískovišti?
Starostka
-hřiště zachováme, naopak bychom chtěli sportoviště rozšířit. Písek necháme
vyměnit
p. Chmela – nepořádek na pozemku církve směrem na výjezdu z Rožmberka, bylo by možné
umístit skruž na pytle na odpadky
starostka
- vyzveme církev k úklidu nebo jim úklid budeme fakturovat
A.Krabatschová – umístění kontejnerů na olej
Starostka
- lze uskutečnit
L. Tomková - kontejner na papír nelze vyvézt z důvodu dočasného uzavření hranic?
- dostává město za třídění papíru nějaké finance?
Straostka
- ano, uzavření hranic neumožňuje nyní vývoz a za třídění dostáváme určitý
finanční obnos
p. Chmela

Starostka se rozloučila s veřejností a poděkovala za účast.
Zápis vyhotoven 18. 5. 2020

Starostka:
Mgr. Lenka Schwarzová

…………………………..

Ověřovatelé:
Mgr. Daniela Fröstlová

………………………….

Jan Stříhavka

………………………….

