
Zápis 

z 4/15 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 8.7.2015 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 -  4 (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. Lucii Ryšavou a zapisovatelem p. 

Šárku Aisbrychovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu  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. Na základě záměru č.1/2015,který byl schválen dne 8.6.2015 navrhl starosta odprodat parcelu 

č.985 o velikosti 139 m2 Wilhemině Reijn za cenu místně obvyklou tj.25,-Kč za m2.Náklady 

spojené s prodejem a zaměřením hradí nabyvatel. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje prodej pozemku p.č. 985 dle 

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

m2 za cenu místně obvyklou tj. 25,-Kč za m2 p. Wilhemině Reijn. Náklady spojené s prodejem 

a zaměřením hradí nabyvatel. 

Pro:   4                                      Proti:  0                                          Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Na základě záměru č.2/2015, který byl schválen dne 8.6.2015 navrhl starosta pronájem 

nebytového prostoru pod byty v budově čp.2 za cenu 1800,-Kč/rok p. Patriku 

Novotnému.Nájemce musí zajistit řádné užívání a dbát všech platných požárních a 

bezpečnostních norem a předpisů. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje pronájem nebytového prostoru pod byty 

v budově čp.2 p. Patriku Novotnému za cenu 1.800,-Kč/rok. Nájemce musí zajistit řádné 

užívání a dbát všech platných požárních a bezpečnostních norem a předpisů. 

Pro:   4                                      Proti:   0                                         Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 



5. Starosta seznámil se změnou stanov Svazku obcí Podbořansko. Nové stanovy jsou 

přizpůsobeny novému občanskému zákoníku. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje nové stanovy Svazku obcí Podbořansko. 

Pro:   4                                           Proti:   0                                           Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6. Starosta seznámil s návrhem změny obecní hranice mezi k.ú.Nepomyšl a k.ú. Podbořanský 

Rohozec dle předloženého návrhu Státního pozemkového úřadu ČR.Jedná se o změnu v rámci 

pozemkových úprav městyse Nepomyšl. Výměra je stejná. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje změnu obecní hranice dle nákresu a 

předloženého návrhu Státního pozemkového úřadu ČR. 

Pro:   4                                          Proti:   0                                           Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7. Starosta seznámil s nádobami na bio odpad a se sběrem starého textilu. 

 

8. Diskuze 

- p. Tobischová se zeptala na opravu cesty a pochválila za úklid na hřbitově 

 

9. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

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

 

 

 

 

                            



Ověřovatelé: 

 

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

 

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

 

 

 

 

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

 

 


