Zápis
z 15/17 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které
se konalo dne 19.7.2017 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 - 3 (viz prezenční listina-omluven p.Zelenka,p.Krušina).
2.

Starosta přednesl návrh programu jednání a vyzval zastupitele, zda nechtějí program
doplnit.Sám doplnil program o další bod a to o dodávce pitné vody.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Lucii Ryšavou 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. Lucii Ryšavou a zapisovatelem p.
Šárku Aisbrychovou.
Pro: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na opravu vížky kaple sv.Notburgy,
kde jedinou nabídku podal p. Orgoník ve výši 209.998,-Kč.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje opravu věžičky firmou Orgoník ve výši
209.998,-Kč .Oprava je spolufinancována projektem Záchrana kaple sv. Notburgy
v Podbořanském Rohozci, který byl podpořen v rámci Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na rekonstrukci sálu v budově
obecního úřadu. Přihlásili se dvě firmy: Churan s nabídkou ve výši 543.046,-Kč a Beránek
s nabídkou ve výši 580.090,-Kč.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rekonstrukci sálu firmou Viktor Churan ve
výši 543.046,-Kč.Při nepodepsání smlouvy dle směrnice další v pořadí.Rekonstrukce je
spolufinancována projektem Společenský sál, který byl podpořen v rámci Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje 2017.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Místostarosta seznámil s nutností uzavření smluv na dodávku vody.Letošní rok je rokem
zkušebním, kdy lze hradit vodu paušálem nebo odečtem stávajících vodoměrů.Po zjištění
celkových nákladů na provoz vodárny bude stanovena cena za m3.Informace o dodávce vody
obdrží každý občan spolu se smlouvou.Nový vodoměr a jeho osazení bude hradit obec.Pokud

nebude přípojka způsobilá k namontování vodoměru, bude si ji hradit odběratel na vlastní
náklady.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje informace ke změnám dodávky vody
s tím,že pokud nebude přípojka způsobilá k namontování vodoměru, bude si to hradit
odběratel na vlastní náklady. Nový vodoměr a jeho osazení bude hradit dodavatel.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Různé
Starosta informoval
- o pořádání fotbalového turnaje
- o opravě a výměně oken dle nahlášených závad
- o přistavení kontejneru
- o opravě bytu 1D
- o upuštění hasičské nádrže a následném zabezpečení

7. Diskuze
p. Žilák se ptal na odběr vody
p.Tobischová pochválila vzhled obce
p. Nováková se zeptala na zřízení dětského hřiště

8.

Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.40 hod .

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jiří Klouček

………………………………………….

p. Lucie Ryšavá

………………………………………….

Ladislav Gál,starosta obce

…………………………………………..

