
Zápis 

z 4/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 10.6.2019 od 18.00 hod. v kanceláři OÚ. 

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

usnášeníschopné. (viz prezenční listina – omluven p. Klouček) 

   

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

doplnit. 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaroslava Sloupa  a p. Radka Zelenku a 

zapisovatelem p. Šárku Aisbrychovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu  a určuje 

ověřovateli zápisu p. Jaroslava Sloupa a p. Radka Zelenku a zapisovatelem p. Šárku 

Aisbrychovou. 

Pro:   4                                               Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Starosta informoval o žádosti p. Pauluse o odprodej části pozemku 922/1 o výměře 13 m2. 

Návrh usnesení : ZO schvaluje na základě §39  odst.1 zákona č. 128/2000Sb. o obcích 

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 922/1 LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec o 

velikosti 13 m2 dle přiloženého nákresu. 

Pro  :  4                                              Proti  : 0                                        Zdrželi se  : 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Starosta informoval o výsledku kontroly krajského úřadu, která proběhla 29.3.2019 , kde byly 

zjištěny chyby a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

Podbořanský Rohozec za rok 2018. 

 

5. Starosta navrhl opatření ke zjištěným nedostatkům  z  přezkoumání hospodaření obce za rok 

2018. Zastupitelstvo se sejde nejméně jedenkrát za tři měsíce a obec zřídí samostatný 

bankovní účet pro sociální fond obce, aby se vyloučila možnost chyby v sestavování 

schodkového rozpočtu. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec ukládá starostovi řádně dodržovat zákon o obcích 

a svolávat zastupitelstvo ve lhůtě tohoto zákona a zřídit samostatný bankovní účet pro sociální 

fond obce. 

Pro  :  4                                           Proti  : 0                                          Zdrželi se  :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Účetní seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2018. 



Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje účetní uzávěrku za rok 2018 bez výhrad a 

účetní výsledek hospodaření k 31.12.2018 ve výši – 36.898,07 Kč zůstane na účtu 432 výsledek 

hospodaření předcházejících let. 

Pro  : 4                                                Proti  : 0                                       Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Účetní seznámila s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2018 se všemi přílohami, které byly 

vyvěšeny na úřední desce. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec uděluje souhlas s celoročním hospodaření obce a 

závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

schvaluje s výhradou pro zjištěné chyby a nedostatky uvedené ve zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a přijímá nápravné opatření. 

Pro :  4                                              Proti : 0                                        Zdrželi se : 0  

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Účetní seznámila s rozpočtovým opatřením č. 2/2019, které v rámci pravomoci schválil 

starosta. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.( příjmy  29.000,-Kč,výdaje 29.000,-Kč) 

ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019. 

Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2019.Rozpočtové opatření je přílohou 

zápisu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 dle 

přiloženého rozpisu.( příjmy 158.000,-Kč,výdaje 158.000,-Kč) 

Pro :  4                                             Proti : 0                                        Zdrželi se : 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Starosta navrhl změnu ceny za pronájem techniky. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje cenu za pronájem techniky  - sekačka, 

křovinořez, tera s obsluhou 200,-Kč/h +PHM. Výčepní zařízení za 200,-Kč za každý pracovní 

den nebo víkend oproti složené záloze 500,-Kč.Obsluha tery placena pronajímatelem. 

Pro:  4                                             Proti :  0                                       Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Starosta navrhl odprodej garáží v majetku obce. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec pověřuje starostu k ocenění garáží a přípravy 

prodeje garáží v majetku obce p.č. 146-151. 

Pro :  4                                            Proti :  0                                        Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí a nedoporučil 

vzhledem k rozpočtu obce. 



Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku na podporu Linky 

bezpečí. 

Pro :  4                                                       Proti :  0                                       Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Různé 

- starosta informoval o plánované akci na prázdniny(fotbal) 

- starosta informoval o přihlášené obce do soutěže Vesnice roku 

-  

13. Diskuze 

- P. Nováková se zeptala na zřízení zahrádek 

 

 

14.   Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.45 hod. 

 

 

 

 

             Zapisovatel: 

 

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

 

                            

Ověřovatelé: 

 

p. Jaroslav Sloup                                               …………………………………………. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


