
Zápis 

z 7/16 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 14.3.2016 od 18.00 hod. v kanceláři OÚ. 

 

 

1. Starosta přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil  zasedání .  Konstatoval, že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné, počet zastupitelů -  4 (viz prezenční listina). 

 

   

2.  Starosta přednesl návrh programu jednání  a vyzval zastupitele, zda nechtějí program doplnit. 

 Sám doplnil program o další bod a to schválení odkoupení pozemku p.č. 126/1. 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka  a p. Radka Zelenku a zapisovatelem 

p. Šárku Aisbrychovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu i s doplněným 

bodem  a určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Radka Zelenku a zapisovatelem p. 

Šárku Aisbrychovou. 

 

Pro:   4                                      Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

3. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek na projekt Souznění od občanského sdružení 

Aragonit a nedoporučil vzhledem k rozpočtu obce. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku na projekt 

Souznění občanského sdružení Aragonit. 

 

Pro:  4                                         Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

4. Starosta seznámil s žádostí Svazu tělesně postižených,místní organizace Podbořany o 

poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost pro rok 2016 a navrhl příspěvek 1.000,- Kč 

pro tuto místní organizaci. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Svazu 

tělesně postižených,místní organizaci Podbořany ve výši 1.000,- Kč. 

 

Pro:  4                                          Proti:  0                                      Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 



 

 

 

5. Na základě záměru č.3/2015, který byl schválen usnesením č.6 ze dne 16.12.2015, navrhl 

starosta odprodat parcelu č.486/2 a p.č.97 o velikosti 280 a 536 m2 za cenu 15.000,-Kč p. 

Kozlíkovi. Náklady spojené s prodejem a zaměřením hradí nabyvatel. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje prodej pozemku p.č.486/2 a p.č.97  LV 

10001 v k.ú.Podbořanský Rohozec o velikosti 280 a 536 m2 dle přiloženého nákresu p. 

Kozlíkovi za cenu 15.000,-Kč.Náklady spojené s prodejem a zaměřením hradí nabyvatel. 

 

Pro:  4                                           Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Starosta seznámil s poptávkovým řízením na opravu fasády obecního úřadu.Poptávka bude 

vyvěšena od 21.3.2016 do 21.4.2016. 

ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí poptávkové řízení na opravu fasády obecního 

úřadu.  

 

 

7. Starosta seznámil s vloupáním na obecní úřad , kde vznikla škoda cca 60.000,-Kč na majetku a 

cca 15.000,-Kč na zařízení.Navrhl provedení zabezpečení objektu obecního úřadu firmou 

Danda v ceně cca 33.000,-Kč s roční revizí za cca 2.700,-Kč.Dále zakoupení bezpečnostních 

dveří v ceně cca 25.000,-Kč a zakoupení nového trezoru v ceně cca 10.000,-Kč. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje nákup zabezpečení objektu firmou Danda 

za cca 33.000,-Kč s roční revizí cca 2.700,-Kč,bezpečnostních dveří za cca 25.000,-Kč a nového 

trezoru za cca 10.000,-Kč. 

Pro:  4                                          Proti:  0                                    Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

8. Starosta seznámil v rámci řádné opravy bytu č. 5 B s cenovou nabídkou na opravu od firmy 

zednictví Škulavík v ceně 89.000,-Kč. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje opravu bytu č. 5 B firmou zednictví 

Škulavík v ceně 89.000,-Kč. 

Pro:  4                                          Proti:  0                                   Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

9. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2016. 

Návrh rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 



Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č.1/2015 dle 

přiloženého rozpisu.(příjmy 158.000,- Kč,výdaje 244.500,-Kč,financování 86.500Kč) 

 

Pro:  4                                           Proti:  0                                   Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Starosta seznámil s rekonstrukcí baru na sále obecního úřadu.Rekonstrukci provede p. 

Miroslav Strunz a její cena bude 40.000,-Kč. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rekonstrukci baru na sále obecního úřadu  

p. Miroslavem Strunzem za 40.000,-Kč. 

 

Pro:  4                                            Proti:  0                                  Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Starosta navrhl uvolnění finančních prostředků na kulturní a společenské akce 1.pololetí 2016 

(maškarní,velikonoční zábava,stavění májky,den matek,kácení májky a den dětí) ve výši 

15.000,-Kč. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje uvolnění finančních prostředků 

z rozpočtu obce na kulturní a společenské akce 1.pololetí 2016 ve výši 15.000,-Kč. 

 

Pro:  4                                             Proti:  0                                   Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

12. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek na zřízení nového babyboxu v Rakovníku a 

nedoporučil vzhledem k rozpočtu obce. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku na babybox 

v Rakovníku. 

 

Pro:  4                                            Proti:  0                                    Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

13. Starosta seznámil s žádostí Českého svazu včelařů,organizace Podbořany o poskytnutí 

finančního příspěvku na svoji činnost pro rok 2016 a navrhl příspěvek 1.000,- Kč pro tuto 

organizaci. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Českému 

svazu včelařů,základní organizace Podbořany ve výši 1.000,-Kč. 

 

Pro:  4                                              Proti:  0                                     Zdrželi se:  0 

 



Usnesení bylo schváleno. 

 

 

14. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek  Okresního sdružení hasičů Louny a 

nedoporučil vzhledem k rozpočtu obce. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku Okresnímu 

sdružení hasičů v Lounech. 

 

Pro:  4                                             Proti:  0                                     Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Starosta navrhl zvýšení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

Odměna starosty – předložen návrh na 9.000,-Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce ve výši 9.000,-Kč 

měsíčně.Odměna bude poskytována od 1.4.2016. 

 

Pro: 4                                               Proti:  0                                   Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 

Odměna místostarosty – předložen návrh na 5.000,-Kč měsíčně. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce ve výši 5.000,-Kč  

měsíčně.Odměna bude poskytována od 1.4.2016. 

 

Pro:  4                                                Proti:   0                                   Zdrželi se:  0 

 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

Odměny členům zastupitelstva 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 600,-

Kč měsíčně.Člen zastupitelstva, který bude vykonávat funkci předsedy finančního nebo 

kontrolního výboru a předsedu komise 900,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 

1.4.2016. 

 

Pro:  4                                                 Proti:  0                                 Zdrželi se:  0 

 



Usnesení bylo schváleno. 

 

 

16. Starosta seznámil s nabídkou odprodeje p.č. 126/1 v k.ú Podbořanský Rohozec o výměře 

4327m2 od ing.Alexeye Shishkina. Pozemek je využíván jako hřiště. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje nákup pozemku od ing. Alexeye Shishkina 

p.č.126/1 o výměře 4327m2 do výše 100.000,-Kč včetně nákladů 

. 

Pro:  4                                                Proti:  0                                 Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

17. Různé 

Starosta oznámil,že bude provedena výměna žárovek veřejného osvětlení kompletně. 

 

 

 

18. Diskuze 

- p. Lišková poukázala na jízdu na koních v obci a ničení travních porostů 

- p. Žilák navrhl vydání vyhlášky o pohybu koní v obci 

 

 

19. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.50 hod.                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

p.Šárka Aisbrychová                                    ……………………………………….. 

 

                            

 

 

 

 

 

 



 

Ověřovatelé: 

 

p. Jiří Klouček                                                  …………………………………………. 

 

p. Radek Zelenka                                            …………………………………………. 

 

 

 

 

Ladislav Gál,starosta obce                            ………………………………………….. 

 

 


