Zápis
z 18/17 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které
se konalo dne 20.12.2017 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 - 4 (viz prezenční listina-omluven p.Zelenka).
2.

Starosta přednesl návrh programu jednání a vyzval zastupitele, zda nechtějí program
doplnit.Sám doplnil program o další body a to o dar Elišce,rozpočtové opatření v pravomoci
starosty a odpis nevymahatelných pohledávek.
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 doplněnými
body a určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Lucii Ryšavou a zapisovatelem p. Šárku
Aisbrychovou.
Pro: 4
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Starosta navrhl cenu vodného na rok 2018 20,-Kč/m3 dle vyúčtování příjmů a nákladů se
zohledněním tvorby finanční rezervy.Byty budou účtovány paušálem dle vyhlášky
428/2001,ostatní dle skutečné spotřeby .
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje cenu vodného na rok 2018 ve výši 20,Kč/m3 a účtování spotřeby vody v bytech obce paušálem dle vyhlášky 428/2001 a ostatním
dle skutečné spotřeby.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta seznámil se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 6.12.2017.Zastupitelstvo
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 6.12.2017.Zpráva je přílohou
zápisu.
5. Starosta seznámil se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 7.12.2017. Zastupitelstvo
bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.12.2017.Zpráva je přílohou zápisu.
6. Starosta navrhl odměny neuvolněných zastupitelů dle novelizace od 1.1.2018 v částkách –
starosta 21.899,-Kč, místostarosta 11.800,- Kč, předseda výboru/komise/zvláštního orgánu
obce 1.700,-Kč.Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu.V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována
ode dne zvolení do funkce.
Návrh usnesení:ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva za
výkon funkce odměny za měsíc v částkách:starosta – 21.899,-Kč , místostarosta – 11.800,-Kč,
Předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce – 1.700,- Kč.Odměna bude poskytována ode
dne 1.1.2018. . V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva

obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu.V případě budoucích změn v obsazení
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Starosta informoval o inventarizaci majetku, která proběhne od 21.12.2017 – 22.1.2018 a
navrhl dvě inventarizační komise. Pro fyzickou inventuru – předseda: Jiří Klouček, členové:
Lucie Ryšavá a Stanislav Krušina a pro dokladovou inventuru – předseda: Šárka Aisbrychová,
členové: Radek Zelenka a Pavel Žilák.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje obě inventarizační komise.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

8. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.5/2017.Návrh rozpočtového opatření je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 dle
přiloženého rozpisu .(příjmy -79.900,výdaje -96.300,financování -16.400)
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Účetní seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2018, 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 schodkový(příjmy 3.904.000,výdaje 4.993.900,financování 1.089.900).
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočet na rok 2018 a závazným
ukazatelem je paragraf. Schodek bude kryt z nahospodařených peněz.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Starosta navrhl odměnu kronikářce p. Ivaně Zelenkové ve výši 3.000,- 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 2017 ve výši
3.000,- Kč.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
11. Na základě záměru č. 7/2017 navrhl starosta propachtovat parcely st.97 o výměře 536m2, 486
/2o výměře 280 m2 a část parcely 594/7 o velikosti 184 m2 na LV 10001 v k.ú. Podbořanský

Rohozec za cenu v čase a místně obvyklou tj. 1,- Kč/m2/rok.Cena zohledňuje to,že pro tuto
parcelu obec nemá využití a měla by náklady s údržbou tohoto pozemku.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě záměru č.7/2017
propachtovat parcely st.97 o výměře 536m2,486/2 o výměře 280m2 a část parcely 594/7 o
velikosti 184m2 na LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec dle přiloženého nákresu jedinému
zájemci p.Tomkovi za cenu v čase a místě obvyklou tj.1,- Kč/m2/rok.Cena zohledňuje to,že pro
tuto parcelu nemá obec využití a měla by náklady s údržbou tohoto pozemku.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Starosta seznámil s žádostí obce Petrohrad o příspěvek pro Elišku a navrhl poskytnout finanční
dar 2.500,-Kč.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního daru 2.500,- Kč
Elišce Míkové.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Účetní seznámila s kompetencí starosty obce k provádění rozpočtových opatření, které budou
schváleny na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce(v rámci § a navýšení § do
50tisíc,přijetí dotací neomezeně).
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje v souladu s § 102 odst.2 písm.a) a § 99
odst.2 zákona č. 128/2000Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty
obce k provádění rozpočtových opatření, které budou dále schváleny na nejbližším veřejném
zasedání zastupitelstvem obce v rámci paragrafu a navýšení paragrafu do 50 tisíc a přijetí
dotací neomezeně.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
14. Účetní seznámila s nevymahatelnými pohledávkami.Na vymáhání těchto pohledávek by byly
větší náklady než je výše pohledávek. Seznam je přílohou zápisu.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec se vzdává práva na vymáhání pohledávek dle
přiložené přílohy a to z důvodu, že na vymáhání těchto pohledávek by byly větší náklady než
výše pohledávek a zároveň schvaluje odpis těchto pohledávek.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
15. Starosta poděkoval organizátorům mikulášské nadílky a pozval přítomné na štědrovečerní
zpívání a kloboukový silvestr.
16. Diskuze
– p. Francová se zeptala na platby za vodu

17. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.45 hod a popřál všem hezké
vánoce a hodně zdraví do nového roku.

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jiří Klouček

………………………………………….

p. Lucie Ryšavá

………………………………………….

Ladislav Gál,starosta obce

…………………………………………..

