Zápis
z 19/14 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které
se konalo dne 22.9.2014 od 17.00 hod. v kanceláři OÚ.
1. Starosta přivítal přítomné a v 17.00 hod. zahájil zasedání za přítomnosti všech zastupitelů a
konstatoval,že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
2. Starosta přednesl návrh programu jednání a vyzval zastupitele, zda nechtějí program doplnit.
Sám doplnil program o další bod a to stavební práce pro odvod dešťové vody.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Zaržickou Andreu a p.Čihákovou Zdeňku a
zapisovatelem p. Aisbrychovou Šárku.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu i s doplněným
bodem .ZO Podbořanský Rohozec určuje ověřovateli zápisu p. Zaržickou Andreu a p.
Čihákovou Zdeňku a zapisovatelem p. Aisbrychovou Šárku.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
3. Starosta seznámil s opravou cesty u dvojdomků a nabídkou zbudování parkovacího stání ve
dvou etapách firmou zednictví Škulavík (1.etapa 270.000,.Kč,2.etapa 294.000,-Kč) .
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje 1.etapu zbudování parkovacího stání u
dvojdomků firmou zednictví Škulavík za 270.000,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta seznámil s nutností opravy bytu po p. Bělohlávkové, kde na základě kontroly ze dne
24.4.2014 provedenou stavebním úřadem a hygienou byla stanovena povinnost opravit
byt,aby mohl být pronajímán. Cenovou nabídku podala firma zednictví Škulavík v částce
86.000,-Kč.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje opravu bytu firmou zednictví Škulavík
v částce 86.000,- Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
5. Starosta seznámil se stížností p. Bystřického na p.Petra Sameše a vyzval p. Sameše, aby se
k tomu vyjádřil. Napomenul p. Sameše a apeloval na zachování dobrých sousedských vztahů.
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost p. Bystřického.

6. Starosta informoval o žádosti o prodej pozemku od p.Relindy Schepers-Bok a pro chybné
údaje v žádosti odkládá k dalšímu projednání.
Zastupitelstvo bere na vědomí další projednání žádosti.
7. Starosta seznámil s bezúplatným převodem kaple sv. Notburgy do majetku obce a o zažádání
závazného stanoviska odboru památkové péče MÚ Podbořany.Po získání dotace se začne
s opravou.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o kapli sv. Notburgy.
8. Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.4/2014 dle přiloženého rozpisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2014 dle
přiloženého rozpisu.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.

9. Starosta seznámil s zemními pracemi pro odvod dešťové vody a s nabídkou firmy zednictví
Škulavík v ceně 40.670,-Kč.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje zemní práce pro odvod dešťové vody
firmou zednictví Škulavík za 40.670,-Kč.
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Usnesení bylo schváleno.
10. Starosta informoval o koupi nového počítače a tiskárny,která odešla po bouřce dne 7.9.2014,o
ukončení pracovního poměru s .Josefem Motykou, o zábavě konající se dne 26.9.2014.Dále
poděkoval všem zastupitelům za jejich práci.

11. Diskuze
- p.Kubásek se zeptal na pracovníky VPP a pracovníky obce a hovořil o jejich pracovním
nasazení ,dále poukázal na špatnou kontrolu pracovníků ,kterou by měli provádět
zastupitelé
- p. Kostka se zeptal na navýšení cesty a odtok dešťové vody, poukázal na špatné
hospodaření s penězi obce nakupováním pracovního oblečení a stravenek pro
zaměstnance a poukázal na chybějící závěrečný účet obce na webových stránkách
- p. Čiháková navrhla přijetí pracovníka, který by zastával funkci vedoucího pracovníků VPP
a obce a dále poukázala na to, že při ukončení nájmu p.Bělohlávkové nedošlo k řádnému
předání bytu a chybějící kuchyňskou linku

-

p.Žilák poděkoval zastupitelům za vykonanou práci a ohledně stravenek a pracovního
oblečení poukázal na zákoník práce

12. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.15 hod.

Zapisovatel:
p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Andrea Zaržická

………………………………………….

p. Zdeňka Čiháková

……………………………………………

Ladislav Gál, starosta obce

…………………………………………..

