
Zápis 

z 3/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 22.3.2019 od 14.00 hod. v kanceláři OÚ. 

1. Starosta přivítal přítomné a v 14.00 hod. zahájil  zasedání .  Konstatoval, že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné. (viz prezenční listina – omluveni p. Sloup a p. Zelenka) 

   

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

doplnit. 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka  a p. Stanislava Krušinu a 

zapisovatelem p. Šárku Aisbrychovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu  a určuje 

ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Stanislava Krušinu a zapisovatelem p. Šárku 

Aisbrychovou. 

Pro:   3                                               Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na repase dveří  a oken kaple sv. 

Notburgy. Osloveny byly truhlářské firmy: Holubec, Fořt a Křížek. Přihlásila se jen firma Fořt a 

Křížková – ta nesplnila podmínky zadávacího řízení. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje provedení repase oken a dveří kaple sv. 

Notburgy firmou truhlářství Tomáš Fořt za nabídkovou cenu 550.000,-Kč v případě poskytnutí 

dotace. 

Pro :  3                                                Proti :  0                                     Zdrželi se : 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na obnovu fasády kaple sv. 

Notburgy. Osloveny byly firmy : PG STAV,SWH Stavby a Škulavík. Přihlásila se firma Zednictví 

Škulaví s nabídkou ve výši 398.053,09Kč a SWH STAVBY,s.r.o. s nabídkou ve výši 453.760,89 

Kč. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje provedení obnovy fasády kaple sv. 

Notburgy firmou Zednictví Škulavík ve výši 398.053,09Kč. 

Pro :  3                                                Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta navrhl poskytnutí příspěvku na penzijní pojištění zaměstnancům  ve výši 350,- Kč 

měsíčně z sociálního fondu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí příspěvku na penzijní pojištění 

zaměstnancům z sociálního fondu ve výši 350,- Kč měsíčně od 1.4.2019. 

Pro :  3                                                Proti  :  0                                   Zdrželi se :  0 

 



Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Různé 

- starosta informoval o divadle konaném 6.4.2019 

 

7. Diskuze 

p.Žilák – ptal se na přidělené dotace 

 

 

8.   Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 14.35 hod. 

 

 

 

 

             Zapisovatel: 

 

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

 

                            

Ověřovatelé: 

 

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

 

p. Stanislav Krušina                                       …………………………………………. 

 

 

 

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

 

 

 

 


