Zápis
z 5/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se
konalo dne 2.9.2019 od 18.00 hod. v kanceláři OÚ.
1. Starosta přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil zasedání . Konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné. (viz prezenční listina )
2.

Starosta přednesl návrh programu jednání a vyzval zastupitele, zda nechtějí program
doplnit.
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jaroslava Sloupa a p. Jiřího Kloučka a
zapisovatelem p. Šárku Aisbrychovou.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu a určuje
ověřovateli zápisu p. Jaroslava Sloupa a p. Jiřího Kloučka a zapisovatelem p. Šárku
Aisbrychovou.
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Na základě záměru č. 2/2019 navrhl starosta odprodat část parcely č. 922/1 o výměře 13 m2
na LV 10001 v k.ú.Podbořanský Rohozec za cenu v čase a místně obvyklou tj. 25,- Kč/m2. Cena
zohledňuje to, že pro tuto parcelu obec nemá využití a není zasíťovaná.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě záměru č.2/2019 prodej části
pozemku p.č. 922/1 o výměře 13m2 na LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec jedinému
zájemci manželům Paulusovým za cenu v čase a místě obvyklou tj. 25,- Kč/m2.Cena
zohledňuje to, že pro tuto parcelu nemá obec využití. Náklady spojené s prodejem hradí
nabyvatel – správní poplatek na kat. úřadu, daň z nabytí nemovitých věcí a vytýčení hranice
pozemku.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta informoval o žádosti Pavla Rittra o obecní přípojku vody.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje připojení na obecní vodovod Pavlu
Rittrovi čp. 22 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 : 5

Usnesení bylo schváleno.

Proti : 0

Zdrželi se : 0

5. Starosta seznámil s vyhlášením výběrového řízení na opravu bytu 3C čp.1.Byly osloveny čtyři
firmy, ale nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec pověřuje starostu vyhlásit nové výběrové řízení na
opravu bytu 3C čp.1 s termínem realizace v zimních měsících v roce 2020.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Starosta seznámil s žádostí o bezúplatný převod parcel 955/1 a části 955/2 z majetku Státního
pozemkového úřadu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje bezúplatný převod parcely 955/1 a části
parcely 955/2 dle přiloženého nákresu LV 10002 v k.ú. Podbořanský Rohozec z majetku
Státního pozemkového úřadu.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Starosta informoval o povinném čipování psů od 1.1.2020.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o povinném čipování psů.
8. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2019.Rozpočtové opatření je přílohou
zápisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 dle
přiloženého rozpisu.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Místostarosta informoval o neúspěšné žádosti o dotaci na repasi oken kaple sv. Notburgy.
Starosta informoval o účasti v soutěži Vesnice roku Ústeckého kraje.
ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o dotacích.
10. Starosta informoval o zřízení účtu pro sociální fond obce(přijaté opatření usnesení č.5
z 4.zasedání zastupitelstva z 10.6.2019).
ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o zřízení bankovního účtu pro sociální fond
obce.
11. Starosta informoval o odprodeji 6 zděných garáží z majetku obce s odhadní cenou 50 tis.Kč.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec pověřuje starostu k právním krokům a přípravě
prodeje garáží v majetku obce p.č. 146-151 v k.ú. Podbořanský Rohozec LV 10001.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

12. Různé
- starosta informoval o plánované akci muzikál Galileo
- p.Sloup informoval o akci na ukončení léta v druhé polovině září
- starosta informoval o listopadovém představení kadaňského divadla
13. Diskuze
- P. Žilák upozornil na pořízení studie na rozšíření vodárny

14. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.45 hod.

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jaroslav Sloup

………………………………………….

p. Jiří Klouček

………………………………………….

Ladislav Gál,starosta obce

…………………………………………..

