
Zápis 

z 3/15 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 8.6.2015 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 -  5 (viz prezenční listina). 

   

2.  Starosta přednesl návrh programu jednání  a vyzval zastupitele, zda nechtějí program doplnit. 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka  a p. Radka Zelenku a zapisovatelem 

p. Šárku Aisbrychovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu  a určuje 

ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Radka Zelenku a zapisovatelem p. Šárku 

Aisbrychovou. 

Pro:   5                                      Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Účetní seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2014 a návrhem Závěrečného účtu obce za rok 

2014 se všemi jeho přílohami, které byly vyvěšeny na úřední desce od 20.5.  do 8.6.2015. 

Návrh usnesení:  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje závěrečný účet obce včetně účetní 

uzávěrky za rok 2014 bez výhrad 

Pro:   5                                       Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.2/2015 dle přiloženého rozpisu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č.2/2015 dle 

přiloženého rozpisu.(příjmy 105.000,výdaje 105.000) 

Pro:   5                                      Proti:   0                                      Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta seznámil s žádostí Svazu tělesně postižených Louny o poskytnutí finančního příspěvku 

na službu senior taxi. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí finančního příspěvku na 

službu senior taxi Svazu tělesně postižených Louny. 

Pro:   5                                    Proti:  0                                       Zdrželi se:   0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



 

6. Starosta seznámil s žádostí Wilhelminy Reijn o prodej pozemku p.č.985 .Tento pozemek byl 

schválen k prodeji Relindě Schepers-Bok usnesením č.5 ze dne 11.3.2015. 

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

128/2000Sb. o obcích zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č.985 dle geometrického plánu č. 

130-4688/2014LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec o velikosti 139 m2. 

Pro:   5                                                Proti:  0                                          Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Starosta seznámil s žádostí Patrika Novotného o pronájem nebytových prostor v čp.2 

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

č.128/2000Sb. o obcích zveřejnění záměru pronájmu nebytového prostoru pod byty v budově 

čp.2. 

Pro:   5                                               Proti:   0                                          Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Starosta seznámil s žádostí Okresního sdružení hasičů Louny o poskytnutí finančního 

příspěvku na rok 2015. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí finančního příspěvku 

Okresnímu sdružení hasičů Louny. 

Pro:   5                                              Proti:  0                                         Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Starosta seznámil s Obecně závažnou vyhláškou č1./2015 , kterou se stanoví systém 

shromažďování , sběru, přepravy, třídění ,využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 

č.1/2015,kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Zároveň se ruší OZV č.1/2014 ze dne 25.6.2014. 

Vyhláška nabývá účinnost dnem vyhlášení. 

Pro:   5                                             Proti:  0                                         Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Různé 

Starosta informoval o neschválení dotace na opravu střechy kaple sv. Notburgy a akcích, které 

proběhly(maškarní,divadlo). 

 

11. Diskuze 

p. Zelenka upozornil na krádeže v obci (dřevo,nafta) 

p.Krušina navrhl zřízení informační tabule 

p.Kubásek se zeptal na předání části vojenského prostoru 

 



 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

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

 

                            

Ověřovatelé: 

 

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

 

p. Radek Zelenka                                           …………………………………………. 

 

 

 

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

 

 


