
Zápis 

z 7/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 18.12.2019 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.Sám doplnil o bod žádost o odkoupení parcely. 

Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka  a p. Jaroslava Sloupa a 

zapisovatelem p. Šárku Aisbrychovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh programu i s doplněným 

bodem a určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Jaroslava Sloupa a zapisovatelem p. 

Šárku Aisbrychovou. 

Pro:   4                                               Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. 

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o 

místním poplatku ze psů a ruší OZV č.1/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 6.4.2011, OZV 

č. 1/2012 ze dne 12.3.2012, OZV č. 3/2019 ze dne 25.11.2019  a OZV č. 1/2019 ze dne 

25.11.2019. OZV č. 4/2019 nabývá účinnosti od 1.1.2020. 

Pro :  4                                                 Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku za provoz systému 

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

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a ruší OZV č.2/2015  ze dne 16.12.2015 a OZV č. 2/2019 ze 

dne 25.11.2019. OZV č. 5/2019 nabývá účinnosti od 1.1.2020. 

Pro :  4                                                  Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta seznámil s žádostí Svazu tělesně postižených, místní organizace Podbořany o 

poskytnutí finančního příspěvku a navrhl poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč na 

rok 2020. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 1.000,-

Kč Svazu tělesně postižených ,místní organizaci Podbořany na rok 2020. 

Pro : 4                                                   Proti : 0                                      Zdrželi se : 0 

 



Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Starosta seznámil s žádostí o koupi pozemku p.č. 21/21 a 922/16 od p. Strunze. 

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

128/2000Sb.o obcích zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 21/21 a 922/16 LV 10001 v k.ú. 

Podbořanský Rohozec o velikosti 100 m2 a 3m2 dle přiloženého nákresu. 

Pro :  4                                             Proti :  0                                     Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Diskuze 

 

 

8.   Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 19.10 hod. 

 

 

 

             Zapisovatel: 

 

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

 

                            

Ověřovatelé: 

 

p. Jaroslav Sloup                                              …………………………………………. 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 


