ZÁPIS
z jednání zastupitelstva Města Rožmberk nad Vltavou
dne 20. 1. 2021
Přítomni:
Omluven:

Mgr. Daniela Fröstlová DiS., Mgr. Drahomíra Čížková, Ing. Veronika Krotká,
Mgr. Bohuslav Čtveráček, Jan Stříhavka, Roman Chmela – distanční on-line
Mgr. Lenka Schwarzová

V 17:30 hodin paní místostarostka 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: Magda Radová
Ověřovatelé: Mgr. Drahomíra Čížková
Ing. Veronika Krotká
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

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

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Volba starosty města
Volba nových předsedů finančního a kontrolního výboru
Rozpočtové opatření č. 12/2020
Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené Mgr. Lenky Schwarzové
Odvolání redakční rady
Žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov 2021 v katastru města Rožmberk nad
Vltavou
Námitka k zápisu z jednání ZM dne 25. 9. 2020
Záměr zveřejnění darování pozemků Jihočeskému kraji

V.Krotká – návrh rozšíření bodu programu č.2 o volbu členů
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

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

Usnesení č. 2021/19/1
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zapisovatele zápisu paní Magdu Radovou
II.schvaluje:
ověřovatele zápisu Mgr. Drahomíru Čížkovou a Ing. Veroniku Krotkou

III.schvaluje:
program jednání včetně aktualizovaného bodu č.2
1.

Volba starosty města

Odvolání Mgr. Schwarzové proběhlo 12. 11. 2020. Během koaličních jednání jsme se
dohodli, že navrhujeme do funkce starosty města Mgr. Bohuslava Čtveráčka.
V.Krotká – s panem Chmelou jsme si stanovili podmínky, za kterých jsme ochotni schválit
kolegu Čtveráčka starostou.
R.Urbanec – jaké jsou to podmínky?
V.Krotká – např. audit města, audit hospodaření v lese, zaměstnanci a dohody o prac.
činnosti, rozpočtová opatření, finance atd.
D.Fröstlová – budeme hlasovat o funkci uvolněného starosty.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Fröstlová, Čížková, Krotká, Chmela
Stříhavka
Čtveráček

D.Fröstlová – máme zvoleného nového starostu. Předávám slovo panu Čtveráčkovi, který
povede jednání zastupitelstva.
B.Čtveráček – chtěl bych prezentovat některé záměry města – dokončíme projekty, které jsou
rozpracované, budeme se zabývat bytovou problematikou.
Usnesení č. 2021/19/2
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.volí:
do funkce uvolněného starosty města Mgr. Bohuslava Čtveráčka

2.

Volba nových předsedů finančního a kontrolního výboru

Jako starosta nemohu být zároveň předseda kontrolního výboru a paní D.Čížková rezignovala
na funkci předsedy finančního výboru. Do funkce předsedy finančního výboru navrhujeme
Ing. Veroniku Krotkou.
V.Krotká – D.Čížková zůstane ve finančním výboru jako člen. Dále byli osloveni stávající
členové finančního výboru, zda budou ve výboru pokračovat.
J.Stříhavka – nadále budu s Vámi spolupracovat
M.Zemene – budu pokračovat ve finančním výboru
V.Krotká – dle zákona o obcích musí být lichý počet členů, proto bych navrhovala paní
Lenku Tomkovou, která pracovala a osvědčila se již v kontrolním výboru v předchozím
období.
L.Tomková – souhlasím
V.Krotká – předmětem kontroly bude rok 2018 a dále
Do funkce předsedy kontrolního výboru navrhujeme Romana Chmelu.
R.Chmela – se členy kontrolního výboru jsem se z důvodu karantény nespojil. Jmenování
členů zatím odložíme.
Hlasování:
Pro:
Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela

Proti:
Zdržel se:

nikdo
nikdo

Usnesení č. 2021/19/3
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.přijímá:
rezignaci Mgr. Drahomíry Čížkové na funkci předsedy Finančního výboru
II. volí:
do funkce předsedy Finančního výboru Ing. Veroniku Krotkou
III. volí:
do funkce předsedy Kontrolního výboru p. Romana Chmelu
IV. volí:
Mgr. Drahomíru Čížkovou a Lenku Tomkovou členkami Finančního výboru

3.

Rozpočtové opatření č. 12/2020

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 12/2020 v částkách:
Příjmy: 500.934 Kč. Výdaje: 29.063 Kč.
Financování: - 471.871 Kč.

4.

Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené Mgr. Lenky Schwarzové

Bývalý starosta musí požádat o proplacení dovolené. L.Schwarzová zaslala e-mail o
proplacení nevyčerpané dovolené.
M.Zemene – o kolik dní se jedná?
D.Fröstlová – o 19 dnů
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

nikdo
Krotká, Čtveráček, Chmela
Fröstlová, Čížková, Stříhavka

Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
neschvaluje
proplacení nevyčerpané dovolené pro Mgr. Lenku Schwarzovou za kalendářní rok 2021

5.

Odvolání redakční rady

Redakční rada byla schválená v roce 2019. Časopis se měl vydávat 4x do roka.
S.Pavlíčková – vyšli 3 čísla a začal covid. Neměli jsme možnost nadále vydávat časopis a
v září 2020 při přípravě na odvolání pí Schwarzové jsme vydání časopisu neučinili.
R.Chmela – doporučuji odvolat vzhledem k tomu, že nebylo vydáno v požadovaném počtu.
B.Čtveráček – model vydávání svého časopisu není úspěšný, asi se vzdáme tohoto záměru a
budeme řešit jiný způsob.

Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Chmela
nikdo
Stříhavka

Usnesení č. 2021/19/4
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. odvolává:
redakční radu Zpravodaje města ve složení: Mgr. Lenka Schwarzová, p. Antonín Mrázek,
p.Michal Kočan, Bc. Stanislava Pavlíčková a Kristýna Zapletalová.
6.

Žádost o povolení konání Rallye Český Krumlov v katastru města Rožmberk nad
Vltavou

Termín konání Rallye Český Krumlov je 21.5. 2021 – 22. 5.2021.
R.Dobiáš – budu mít problém s kempem, pořadatelé nás nepustí projet.
M.Zemene – vydává se povolení, které Vám umožní se dostat do kempu. Problém je ten, že se
při rallye ničí cesty.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

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

Usnesení č. 2021/19/5
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I. schvaluje:
souhlas s uzavírkou a užíváním místní komunikace pro účely konání 48. Rallye Český
Krumlov konané v termínu 21. – 22. 5.2021.
7.

Námitka k zápisu z jednání ZM dne 25. 9. 2020

Zápis ze dne 25. 9. 2020 byl vypracován Mgr. Schwarzovou a vzhledem k tomu, že obsahuje
faktické chyby, musí se opravit. Jde pouze o formalitu. D.Fröstlová by zápis opravila podle
zvukového záznamu. Bude přiložen k původnímu zápisu.
V.Krotká – zápis musí být dle zákona o obcích do 10 dnů připraven k náhledu pro občany.
Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:

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

Usnesení č. 2021/19/6
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.přijímá:
námitku k zápisu z jednání ZM ze dne 25.9.2020
II.pověřuje:
místostarostku opravou zápisu dle zvukového záznamu z jednání
8.

Záměr zveřejnění darování pozemků Jihočeskému kraji

D.Fröstlová – jedná se o pozemky, které je nutné darovat a týkají se průtahu města. Musíme
zveřejnit záměr k darování na úřední desku.
V.Krotká – nutné vyřešit žádost Jihočeského kraje z roku 2019.
Hlasování:
Pro:
Fröstlová, Čížková, Krotká, Čtveráček, Stříhavka, Chmela
Proti:
nikdo
Zdržel se:
nikdo
Usnesení č. 2021/19/7
Zastupitelstvo Města Rožmberk nad Vltavou
I.schvaluje:
zveřejnění záměru města ve věci nakládání s pozemky – ve věci převodu pozemků v majetku
města darem Jihočeskému kraji – týká se pozemků: pozemková parcela č. 1140/19 o výměře
44 m², pozemková parcela č. 1140/22 o výměře 109 m², pozemková parcela č. 1140/18 o
výměře 6 m², pozemková parcela č. 1141/22 o výměře 79 m², pozemková parcela č. 340/15 o
výměře 293 m², pozemková parcela č. 340/17 o výměře 50 m², pozemková parcela č. 341/5 o
výměře 145 m², pozemková parcela č. 1140/25 o výměře 91 m², pozemková parcela č.
1140/26 o výměře 21 m², všechny v KÚ Rožmberk nad Vltavou,
a dále převod pozemků Jihočeského kraje městu Rožmberk nad Vltavou - týká se pozemků:
pozemková parcela č. 1113/5 o výměře 11 m², pozemku parc. č. 1140/20 o výměře 39 m²,
pozemková parcela č. 1140/21 o výměře 26 m², pozemková parcela č. 1140/23 o výměře 36
m², pozemková parcela č. 1140/24 o výměře 3 m² , pozemková parcela č. 79/7 o výměře 1
m², pozemková parcela č. 1102/5 o výměře 2 m², pozemková parcela č. 1102/6 o výměře 19
m², pozemková parcela č. 1102/7 o výměře 244 m², pozemková parcela č. 1106/9 o výměře
521 m², pozemková parcela č. 1106/10 o výměře 18 m², pozemková parcela č. 1113/6 o
výměře 199 m², pozemková parcela č. 1113/7 o výměře 11 m², všechny v katastrálním území
Rožmberk nad Vltavou.
Různé:
B.Čtveráček – dne 20. 1. 2021 proběhla desinfekce veřejných prostor na městském úřadě, na
poště, v ordinaci a na chodbách bytových domů v majetku města.
M.Kukolík – zda je opravovaná silnice po zkušební lhůtě, jsou na ní nedostatky.
D.Fröstlová – je to krajská silnice
S.Pavlíčková – zda je možné určit datum na kontrolu
V.Krotká – jako členka kontrolního výboru nemůžete navrhnout datum kontroly, dané je
v kompetenci předsedy.
M.Zemene – z minulého zápisu z jednání zastupitelstva je jasné, že je požádáno o provedení
kontroly.
V.Krotká – stanovení termínu jednání finančního výboru není zákonem stanoveno,
předpoklad oznámení s týdenním předstihem.
R.Chmela – jakmile to půjde, ozvu se členům kontrolního výboru a domluvíme se, co dál.
A.Šístek – na křižovatce na Přízeř je třeba dát zrcadlo, už se o tom dříve mluvilo. Dále u
ordinace není bezbariérový přístup.
D.Fröstlová – 2x jsem diskutovala s odborem dopravy, dovolí nám pouze dopravní značku
STOP.
B.Čtveráček – nedávno byl odvezen elektroodpad. Uvažuje se na Přízeři o skladovacím
prostoru na elektroodpad mezi hasičárnou a ocelokolnou.
A.Šístek – mezi hasičárnou a ocelokolnou má být volný prostor z důvodu požární ochrany.
M.Zemene – kdo nám sváží odpad

R.Chmela – pan Čajan z Mostek a firma Asekol – elektroodpad
R.Dobiáš – nedá se koupit velký kontejner
P.Pígl – jak se dá kontejner, lidi budou do něj házet všechno nepotřebné i to co tam nepatří
D.Fröstlová – uděláme výběrové řízení na traktor, abychom mohli udržovat silnice a sekat
trávu.

Starosta se rozloučil s veřejností a poděkoval za účast.
Zápis vyhotoven dne 25. 1. 2021

Starosta:
Mgr. Bohuslav Čtveráček

…………………………..

Ověřovatelé:
Mgr. Drahomíra Čížková

………………………….

Ing. Veronika Krotká

………………………….

