Zápis
z 20/18 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které
se konalo dne 18.6.2018 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 - 3(viz prezenční listina-omluven p.Zelenka a p. Krušina).
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: 3
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Starosta seznámil se zřízením věcného břemene na parcele č.922/1 dle záměru č.1/2018.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě § 39 odst.1 zákona
č.128/2000Sb. o obcích uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č.IV124015352/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 odpovídá 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 činit 1.000,-Kč.Věcné břemeno se týká pozemku p.č. 922/1 v k.ú.
Podbořanský Rohozec.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Účetní seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2017.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje účetní uzávěrku za rok 2017 bez výhrad a
účetní výsledek hospodaření k 31.12.2017 ve výši -638.262,07Kč zůstane na účtu 432
výsledek hospodaření předcházejících let.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Účetní seznámila s návrhem Záverečného účtu obce za rok 2017 se všemi jeho přílohami,
které byly vyvěšeny na úřední desce.

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a
závěrečný účet obce za rok 2017 schvaluje bez výhrad.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

6. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2018. Návrh rozpočtového opatření
je přílohou zápisu.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 dle přiloženého
rozpisu.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

7. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek na Jablečný den 2018 od Zámeckého spolku
Krásný Dvůr a nedoporučil vzhledem k rozpočtu obce.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku na Jablečný den
2018 Zámeckému spolku Krásný Dvůr.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Starosta seznámil s žádostí o připojení na obecní vodovod.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje připojení na obecní vodovod čp. 9 –
Franc Jiří,čp.78 manželé Šebeňovi a čp. 96 Krušina Bohumil a Novotná Lenka 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 : 3

Proti : 0

Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
9. Starosta seznámil s přiznáním dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje ve
výši 220.000,-Kč na zpevnění plochy před hřbitovem a opravu chodníku.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje spolufinancování projektu Zpevnění
plochy před hřbitovem a opravu chodníku, který byl podpořen v rámci Programu obnovy
venkova Ústeckého kraje pro rok 2018 ve výši 220.000,-Kč a pověřuje starostu podat výzvu
k výběrovému řízení.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
10. Starosta seznámil s přiznáním dotace na nákup malotraktoru ve výši 45.000,-Kč v rámci
Programu obnovy venkova Ústeckého kraje.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje spolufinancování projektu Pořízení
malotraktoru, který byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018 ve
výši 45.000,-Kč a pověřuje starostu o zaslání nabídky na malotraktor.
Pro: 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

11. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek na podporu Linky bezpečí a nedoporučil
vzhledem k rozpočtu obce.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku na podporu Linky
bezpečí.
Pro : 3
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Různé
13. Diskuze
- P. Zaržická se zeptala na možnost zajištění tašek nebo pytlů na tříděný odpad a stání na
popelnice
- P. Gertner se zeptal na opravu schodů u vodojemu
14. 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

………………………………………….
………………………………………….

…………………………………………..

