
Zápis 

z 19/18 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které 

se konalo dne 19.3.2018 od 18.00 hod. na sále 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. 

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 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 Společenstva pro památky Podbořanska o prodeji či pronájmu 

pozemků p. č.974,st.76 a st.78 a převzetí cest ve vlastnictví státu do majetku obce.Navrhl 

požádat Státní pozemkový fond o převod cest do majetku obce a poté řešit prodej či 

pronájem pozemků. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec ukládá starostovi obce podání žádosti na Státní 

pozemkový fond na převod cest do majetku obce.Žádost o prodej či pronájem pozemků se 

odkládá do vyřešení majetkových vztahů cest. 

Pro : 4                                         Proti  :  0                                         Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta seznámil s žádostí o zřízení věcného břemene.Jedná se o přípojku k budoucí 

nemovitosti p. Mangolta. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě § 39 odst.1 zákona 

č.128/2000Sb. o obcích zveřejnění záměru o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-

služebnosti č.IV-124015352/vb/001 – Podbořanský Rohozec 22,připojení kNN ve prospěch 

společnosti ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín,Děčín IV. – Podmokly, Teplická 

874/8,zastoupenou firmou Martia a.s. se sídlem Mezní 2854/4,Ústí nad Labem, jemuž 



odpovídí právo oprávněného umístit,provozovat a užívat stavbu podzemního kabelového 

vedení kNN uloženého v pozemcích a dále právo volného přístupu oprávněného 

k instalovanému kabelovému vedení za účelem zajištění jeho provozu, oprav a údržby.Věcné 

břemeno se zřizuje úplatně a výše jednorázové úhrady bude činnit 1.000,-Kč.Věcné břemeno 

se týká pozemku p.č. 922/1 v k.ú. Podbořanský Rohozec. 

Pro :  4                                               Proti :  0                              Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Účetní seznámila s rozpočtovým opatřením č.1/2018,který v rámci pravomoci schválil 

starosta. Rozpočtové opatření  je přílohou zápisu.(příjmy 89.400,-,výdaje 22.400,-,financování 

-67.000,-Kč.) 

 ZO Podbořanský Rohozec   bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2018. 

 

7. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.2/2018.Rozpočtové opatření je přílohou 

zápisu. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 dle 

přiloženého rozpisu.(příjmy 185.000,- výdaje 60.500,-  financování  -124.500) 

Pro :  4                                              Proti :  0                             Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Starosta seznámil s žádostmi o dotace.Probíhající – nová střecha na kapli 

sv.Notburgy,nepodpořená – fasáda kaple.Byly podány tři nové žádosti – MZČR – fasáda a ÚK 

zpevněná plocha a chodník u hřbitova a pořízení malotraktoru. 

 ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o žádostech o dotace. 

 

9. Starosta seznámil s vyhlášením výběrového řízení na opravu sociálního bytu. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje vyhlášení výběrového řízení na opravu 

sociálního bytu.Termín realizace listopad 2018 – březen 2019. 

Pro :  4                                            Proti :  0                                   Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Starosta seznámil se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, kde nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky. 

ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 

2017. 

 

11. Starosta seznámil s investičním plánem na rok 2018. Prioritou je oprava střechy kaple sv. 

Notburgy,dále výměna oken na chodbách v bytovkách,rekonstrukce chodby na obecním 

úřadě a nový držák májky. Další po přidělení dotací – multifunkční hřiště, parkovací plocha u 

bytovek,změna územního plánu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje investiční plán na rok 2018. 

Pro :  4                                          Proti :  0                                Zdrželi se :  0 



 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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

2018 (maškarní, stavění májky,den matek,kácení májky,den dětí, divadlo, exkurze do 

Žateckého pivovaru). 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje uvolnění finančních prostředků 

z rozpočtu obce na kulturní a společenské akce 1.pololetí 2018 ve výši 25.000,- Kč. 

Pro :  4                                                    Proti :  0                                Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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

poskytnutí finančního příspěvku na svoji činnost na rok 2017 a navrhl poskytnutí  finančního 

příspěvku ve výši 1.000,-Kč. 

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 1.000,-

Kč Svazu tělesně postižených,místní organizaci Podbořany . 

Pro :  4                                                   Proti :  0                                Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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

finančního příspěvku a navrhl poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč. 

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

1.000,-Kč Českému svazu včelařů,organizaci Podbořany. 

Pro :  4                                                 Proti :  0                                 Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Různé 

Starosta seznámil s nepodepsáním smluv na odběr vody. Věc řeší právník.Neplatiči v obci 

nebudou mít nárok na cokoliv od obce.Starosta informoval o závadě na rozvodu vody a o 

24hodinové přerušení dodávky vody na hledání závady. 

 

16. Diskuze 

- p. Motyková poukázala na nezavírání vchodových dveří u bytovky 

- p. Sloupová se zeptala na možnost využití prostor sálu na trénink florbalu 

 

 

17. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.35 hod . 

 

 

 



             Zapisovatel: 

 

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

 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

p. Lucie Ryšavá                                               …………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

 


