ZÁPIS
z jednání zastupitelstva Města Rožmberk nad Vltavou
dne 27. 7. 2020
Přítomni:
Omluven:

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

V 17:30 hodin paní starostka přivítala v zasedací místnosti MěÚ v Rožmberku nad Vltavou
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:

Magda Radová
Schwarzová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Krotká

Ověřovatelé:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

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

Pro:
Proti:
Zdržel se:

Jan Stříhavka
Schwarzová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
Krotká
nikdo

Program jednání:
1. Účetní závěrka za rok 2019
2. Závěrečný účet města za rok 2019
3. Vnitřní směrnice

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
nikdo

Usnesení č. 2020/13/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zapisovatele zápisu pí. Magdu Radovou

II.schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou a pana Jana Stříhavku
III.schvaluje:
program jednání

1. Účetní závěrka za rok 2019
Účetní závěrka nebyla schválena z formálního důvodu, tj. v důsledku uplynutí času. Konečný
přezkum za rok 2019 byl opožděn kvůli nouzovému stavu vyhlášeného vládou. Dodatek č. 4
ke smlouvě o nájmu vodáckého tábořiště Rožmberk nad Vltavou byl rovněž schválen po
termínu. K účetní závěrce nebyla vydaná žádná metodika ke schvalování. Pouze
k závěrečnému účtu vláda posunula o 1,5 měsíce schvalování. Jedná se o neschválení účetní
závěrky dle § 28 vyhlášky č. 220/2013 Sb., ale účetní závěrka za rok 2019 podává věrný a
poctivý obraz účetnictví. Pokud by mohla být účetní závěrka za rok 2019 schválena do
30.6.2020, neexistoval důvod pro její neschválení. Bereme účetní závěrku na vědomí.
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
Bere na vědomí
Účetní závěrku Města Rožmberk nad Vltavou za rok 2019

2. Závěrečný účet města za rok 2019
Závěrečný účet města dopadl kladně, jsme v přebytku 825 489,--Kč. Konečný přezkum byl
zaslán ke korekci. Bylo v něm potřeba změnit a doplnit formulace. V přezkumu jsou uvedeny
drobné chyby a malé nedostatky, které žádným způsobem neohrožují hospodaření města.
P. Kukolík – mám dojem, že město nehospodaří s přebytkem, ale naopak. Informace jsou
vyvěšeny na úřední desce.
P. Zemene – mohou být nedokončené dotace, některé výdaje jsou na dohadném účtu, v
plusových číslech se to objeví v roce 2020. Konečná hodnota je vyjádřena se znaménkem
mínus, ale v účetnictví to znamená plus. Této radnici já fandím, jsou za nimi vidět výsledky.
Pí Schwarzová – finanční výbor vypracuje zodpovědně audit a přezkum hospodaření
zkontroluje hospodaření města ve všech oblastech. Kontrola hospodaření je velmi důkladná a
přísná.
P. Kukolík – proč se dělají nové vrty a neopravují se stará zařízení
Pí Schwarzová – nemáme žádná zařízení k opravě, vodojemy mají určitý objem, povrchové
vody ubývají, ve městě přibývá obyvatelstva i turistů. Vodu o sezóně navážíme. Rozhodli
jsme se pro podzemní vrty.
P. Kukolík – proč se neudělá 1 vrt a ostatní havárky se neopraví.
Pí Schwarzová – v současné době nemáme žádné havárky na zařízeních, pokud se vyskytnou,
hned je opravujeme. Nárazové havárky nemají zásadní vliv na množství odebrané vody.
Protože turistického ruchu ještě přibyde, počítáme do budoucna a proto jsme udělali 3 vrty.

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
Krotká
nikdo

Usnesení č. 2020/13/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
závěrečný účet Města Rožmberk nad Vltavou za rok 2019 s výhradami, na jejichž základě
přijme organizace opatření potřebná k nápravě chyb a nedostatků

3. Vnitřní směrnice
Ve směrnici č. 2/2020 je změněná částka u zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
z 1 500 000,--Kč na 2 000 000,--Kč. v případě stavebních prací. Je to z toho důvodu,
abychom nemuseli dávat malé zakázky na portál zadavatele. Na portál veřejného zadavatele
se hlásí spousta firem, o kterých nic nevíte. Chceme dávat práci místním podnikatelům.
P. Čtveráček – zákon o zadávání veřejných zakázek je benevolentnější, stanovujeme si
podmínky pro malé zakázky. Finance jsou uveřejněny v rozpočtu nebo jsou kryty dotací.
V.Krotká – v jakém odstavci je změna, dostala jsem 3 výstupy a nikde není oprava. Nedostala
jsem aktuální materiály, proto se k tomuto bodu zdržuji hlasování.
Pí Schwarzová – posílala jsem Vám e-mail 3 dny před ZM, mohla jste dát vědět, že nemáte
aktuální verzi
P.Čtveráček – můžeme hlasovat o vnitřní směrnici č. 2/2020, většina zastupitelů má stejný
materiál.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Schwarzová, Čížková, Čtveráček, Stříhavka
nikdo
Krotká

Usnesení č. 2020/13/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
Vnitřní směrnici Města Rožmberk nad Vltavou č. 2/2020 – Pravidla pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu Městem Rožmberk nad Vltavou dle ustanovení §27, zákona
č.134/2016 Sb.
Různé:
V.Krotká – prosila bych o zasílání zápisů ze zastupitelstva nebo aby byly vyvěšeny na úřední
desce

Pí Schwarzová – na úřední desku není povinnost dávat zápisy ze zastupitelstva, pouze se musí
dávat usnesení. Můžeme zápisy uveřejňovat, nemáme žádné tajnosti. Domluvíme se a zápisy
zastupitelům budou pravidelně zasílány.
P. Kukolík – kdo kontroluje zakázky
Pí Schwarzová – pokud jsou to malé zakázky, obracíme se na renomované firmy, každá
zakázka má předávací protokol. Zakázky nám kontroloval např. Ing. Jankovec. U větších
zakázek je stavební dozor.
P. Kukolík – opravená opěrná zeď V Rožmberku nad Vltavou vypadá moc hezky, ale cesta ke
kempu je po opravě ve špatném stavu.
P. Dobiáš – cestu ke kempu jsem já financoval, nechal jsem opravit díry na cestě, město
opravovalo rigol.
Pí Schwarzová – cesta není města, je lesů, nemůžeme ze zákona opravovat cizí majetek
P. Rosenberg – kdo má na starosti cestu ke Švýcaráku, jsou na ní spadlé stromy
Pí Schwarzová – cesta je lesů
P. Kukolík – co se bude dělat s rychlostí u benzínky, zda máte v plánu dát na silnici
zpomalovače, zda se ve městě nezřídí securitní služba.
Pí Schwarzová – nemůžeme si sami něco dělat na krajské silnici, nejsme bohaté město,
abychom měli securitní službu.
P.Mrázek – dle zkušeností je potřeba do vodáckého opilého davu chodit alespoň v 5 lidech. Je
to velmi nákladná záležitost. Securitní služby nemají žádné pravomoce.
P.Dobiáš – nahoře na silnici u sloupů parkují auta. Máme problém se dostat ke kempu. Nedá
se tato situace vyřešit dopravní značnou?
Pí Schwarzová – vše musí povolit dopravní odbor, vzhledem k bezpečnosti obyvatel na příští
zastupitelstvo pozveme pana Boledoviče, ředitele policie, aby nám situaci pomohl řešit.
P. Krotká – jsou nainstalovány kamery u kontejnérů
Pí Schwarzová – ano
Starostka se rozloučila s veřejností a poděkovala za účast.

Zápis vyhotoven 29. 7. 2020

Starostka:
Mgr. Lenka Schwarzová

…………………………..

Ověřovatelé:
Mgr. Drahomíra Čížková

………………………….

Jan Stříhavka

………………………….

