Zápis
z 1/18 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se
konalo dne 19.12.2018 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).
2.

Starosta přednesl návrh programu jednání a vyzval zastupitele, zda nechtějí program
doplnit.
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 doplněnými
body a určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Radka Zelenku a zapisovatelem p.
Šárku Aisbrychovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Starosta navrhl za členku kontrolního výboru p. Ivanu Polzovou.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec volí členkou kontrolního výboru p. Ivanu Polzovou.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta seznámil s cenou vodného na rok 2019 a osazením vodoměrů do bytů v majetku
obce.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje cenu vodného na rok 2019 ve výši 20,Kč/m3.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Starosta seznámil se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 19.12.2018.Zastupitelstvo
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.12.2018.Zpráva je přílohou
zápisu.
6. Starosta seznámil se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 11.12.2018. Zastupitelstvo
bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 11.12.2018.Zpráva je přílohou
zápisu.

7. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového výhledu na období 2020-2024.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtový výhled na období 2020 –
2024.

Pro : 5

Proti : 0

Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.

8. Starosta informoval o inventarizaci majetku, která proběhne od 21.12.2018 – 22.1.2019 a
navrhl dvě inventarizační komise. Pro fyzickou inventuru – předseda: Jiří Klouček, členové:
Radek Zelenka a Stanislav Krušina a pro dokladovou inventuru – předseda: Šárka Aisbrychová,
členové: Jaroslav Sloup a Pavel Žilák.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje obě inventarizační komise.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

9. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.6/2018.Návrh rozpočtového opatření je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 dle
přiloženého rozpisu .
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Účetní seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2019, který všichni zastupitelé obdrželi a do
dnešního dne nepodali žádné připomínky,změny ani návrhy.Návrh rozpočtu byl vyvěšen na
úřední desce po zákonnou dobu a závazným ukazatelem pro schvalování rozpočtu je paragraf.
Rozpočet je přebytkový(příjmy 3.841.000,výdaje 3.827.200,financování 13.800,-).
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočet na rok 2019 a závazným
ukazatelem je paragraf.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
11. Starosta navrhl odměnu kronikářce p. Ivaně Zelenkové ve výši 3.500,- Kč na základě usnesení
č.14 ze dne 17.12.2014 o odměně kronikářce 1x ročně.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje odměnu kronikářce za rok 2018 ve výši
3.500,- Kč.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Na základě záměru č. 3/2018 navrhl starosta odprodat část parcely č.922/15 o výměře 210
m2 na LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec za cenu v čase a místně obvyklou tj. 25,Kč/m2.Cena zohledňuje to ,že pro tuto parcelu obec nemá využití a není zasíťovaná.

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě záměru č.3/2018 prodej části
pozemku p.č.922/15 o výměře 210 m2 na LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec jedinému
zájemci p.Francovi za cenu v čase a místě obvyklou tj.25,- Kč/m2.Cena zohledňuje to ,že pro
tuto parcelu nemá obec využití a měla by náklady s údržbou tohoto pozemku. Náklady
spojené s prodejem hradí nabyvatel – správní poplatek na kat.úřadu, daň z nabytí nemovitých
věcí a výtýčení hranice pozemku.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Starosta seznámil s žádostí nadačního fondu Folivora o finanční příspěvek a navrhl
neposkytnutí vzhledem k výši rozpočtu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí finančního příspěvku
nadačnímu fondu Folivora.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

14. Starosta seznámil s přiznáním dotace v rámci programu Údržba a obnova stávajících prvků
venkovské krajiny Ministerstvem zemědělství ve výši 344.782,-Kč.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje spolufinancování programu Údržba a
obnova stávajících prvků venkovské krajiny - přiznaná dotace 344.782,-Kč Ministerstvem
zemědělství, celkové náklady činí 492.546,-Kč a pověřuje starostu podat výzvu k výběrovému
řízení.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
15. Starosta informoval o žádosti Patrika Novotného o obecní přípojku vody.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje připojení na obecní vodovod Patriku
Novotnému čp.74 za podmínek:
1. Žadatel předloží projekt vypracovaný odbornou firmou
2. Připojení na vodovodní řád provede odborná firma v termínu, který určí starosta
popř.místostarosta
3. Veškeré náklady si žadatel hradí sám mimo osazení vodoměrem
4. Žadatel uzavře smlouvu o odběru pitné vody s vlastníkem vodovodu tj.obcí

Pro : 5

Proti : 0

Usnesení bylo schváleno.
-

starosta informoval o výměně oken bytovek

Zdrželi se : 0

-

starosta poděkoval organizátorům mikulášské nadílky a pozval přítomné na štědrovečerní
zpívání a silvestr

16. Diskuze
- p. Krušina informoval o pingpongovém turnaji konaném 26.1.2019
- p. Zelenková se zeptala na opravu varhan v kostele a navrhla zobrazit v kronice pro rok
2019 opravenou cestu na hřbitov
- p. Klouček oznámil začátek rekonstrukce sociálního bytu

17. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 19.00hod a popřál všem hezké
vánoce a hodně zdraví do nového roku.

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jiří Klouček
p. Radek Zelenka

Ladislav Gál,starosta obce

………………………………………….
………………………………………….

…………………………………………..

