
Zápis 

z 5/15 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 7.10.2015 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.      Starosta seznámil s vybraným způsobem vytápění budovy OÚ(kancelář a sociální zařízení        

     elektrokotel a zbytek el.přímotopy).Suma na projekt byla schválena usnesením č.13 ze dne                  

     15.12.2014 a to ve výši 35.000,-Kč. 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí vypracování projektu topení na OÚ p.Jiřím Uhrem za 

částku 35.000,-Kč. 

 

4.      Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.3/2015. 

Návrh rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č.3/2015 dle 

přiloženého rozpisu.(příjmy 90.000,-Kč,výdaje 90.000,-Kč) 

Pro:   5                                     Proti:  0                                        Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5.      Starosta navrhl proplácení cestovních náhrad zastupitelům obce stejně jako zaměstnancům                           

     obce dle platné vnitřní směrnice. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje proplácení cestovních náhrad zastupitelů obce ve stejném znění 

jako u zaměstnanců obce dle platné vnitřní směrnice o cestovních náhradách. 

Pro:   5                                      Proti:  0                                      Zdrželi se:   0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6.      Starosta seznámil s žádostí obce o bezúplatný převod komunikací p.č.955/1 a 955/2 a dále      

     pozemku 595/4 z majetku Státního pozemkového úřadu. 



 Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje bezúplatný převod komunikace parcel 955/1   

a 955/2 LV 10002 v k.ú. Podbořanský Rohozec a dále pozemku 595/4 LV 10002 v k.ú.Podbořanský 

Rohozec z majetku Státního pozemkového úřadu. 

Pro :  5                                            Proti :  0                                          Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Starosta seznámil s žádostí p. Čihákové, která požaduje rekonstrukci bytového jádra z důvodu 

havarijního stavu a seznámil s nabídkou firmy Nipauer ve výši cca 80.000,-Kč. 

 Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rekonstrukci bytového jádra v bytě p.   

Čihákové firmou Nipauer ve výši cca 80.000,-Kč s tím,že bude upravena nastálo výše nájemného  

Pro:  5                                       Proti:   0                                        Zdrželi se:   0 

 

       Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Starosta zhodnotil roční práci zastupitelstva a všem členům poděkoval, zvláště místostarostovi za 

jeho práci se zaměstnanci obce na  údržbě.Dále seznámil s výsledkem auditu , 

nepřidělením dotace na opravu kostela a množením udávání(trestní,stavební,vodoprávní). 

 

 

9. P.Kubásek informoval o rozvážení obědů do obce a navrhl,aby byl pro důchodce poskytnut 

příspěvek. 

 

 

10. Diskuze 

 

- p. Kubásek se zeptal na možnost vytápění pomocí tepelného čerpadla 

- p. Zelenka navrhl podat žádost ČEZ na přípojku elektřiny ke kostelu 

 

 

 

 

11. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.30 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatel: 

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

 



 

 

 

                            

Ověřovatelé: 

 

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

 

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

 

 

 

 

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

 

 


