Zápis
z 14/17 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které
se konalo dne 26.6.2017 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-omluven p.Zelenka).
2.

Starosta přednesl návrh programu jednání a vyzval zastupitele, zda nechtějí program
doplnit.Sám doplnil program o další bod a to o směrnici pro veřejné zakázky malého rozsahu.
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 i s doplněným
bodem 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. Starosta informoval o výsledku kontroly krajského úřadu, která proběhla 19.5.2017 a nebyly
zjištěny žádné chyby ani nedostatky.
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2016.
4. Účetní seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2016.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje účetní uzávěrku za rok 2016 bez výhrad a
účetní výsledek hospodaření k 31.12.2016 ve výši 390.042,79 Kč zůstane nerozdělen na účtu
432 výsledek hospodaření předcházejících let.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Účetní seznámila s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2016 se všemi jeho přílohami,
které byly vyvěšeny na úřední desce.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec uděluje souhlas s celoročním hospodařením obce a
závěrečný účet obce za rok 2016 schvaluje bez výhrad.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.2/2017.Návrh rozpočtového opatření je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 dle
přiloženého rozpisu (příjmy 181.000,-Kč,výdaje 899.000,-Kč,fincování 718.000,-Kč)
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
7. Na základě záměru č.5/2017 navrhl starosta pacht části parcely č. 126/1 a 922/1 na k.ú.
Podbořanský Rohozec jedinému zájemci p. Mangoltovi.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě záměru č. 5/2017 pacht části
parcel 126/1 a 922/1 LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec o velikosti cca 300 m2 dle
přiloženého nákresu jedinému zájemci p. Mangoltovi za cenu v čase a mistně obvyklou tj. 1.Kč/m2/rok. Cena zohledňuje to, že pro tuto parcelu nemá obec využití a měla by náklady
s údržbou tohoto pozemku.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Na základě dotazů a připomínek doporučil starosta doplnit usnesení č.6 ze dne 19.12.2016 o
možnost účtování vody dle vodoměru.Ostatní ustanovení usnesení č.6 ze dne 19.12.2016 jsou
nezměněny.Upozornil na to,že tento rok je zkušební a po vyhodnocení dojde ke konečnému
řešení .Do 31.10. budou osazeny nové vodoměry ,od 1.1.2018 uzavřeny smlouvy o odběru
vody(bytovky paušál,ostatní vodoměr).
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje možnost účtování vody dle vodoměru
za rok 2017.Dále pak instalaci nových vodoměrů do 31.10.2017 a uzavření smluv o odběru
vody od 1.1.2018 s tím,že v bytovkách bude účtován paušál a ostatním dle vodoměru.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Starosta seznámil s přiznáním dotace na opravu věžičky kaple sv. Notburgy v rámci programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje ve výši 164.000,-Kč a spoluúčastí
obce ve výši 71.427,-Kč.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje spolufinancování projektu Záchrany
kaple sv.Notburgy v Podbořanském Rohozci, který byl podpořen v rámci Programu na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017 ve výši 164.000?-Kč a
pověřuje starostu podat výzvu k výběrovému řízení a obeslat firmy Polukoška,Orgoník a
Hrdlička.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Starosta seznámil s přiznáním dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro
rok 2017 ve výši 185.000,-Kč na projekt Společenský sál.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje spolufinancování projektu Společenský
sál , který byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje pro rok 2017 ve
výši 185.000,-Kč a pověřuje starostu podat výzvu k výběrovému řízení a obeslat firmy
Škulavík,Beránek a Churan.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
11. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek Linky bezpečí a nedoporučil vzhledem
k rozpočtu obce.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí finančního příspěvku Lince
bezpečí.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Starosta seznámil s novou směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje směrnici č. 1/2017 k zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a ruší směrnici č. 1/2016.
Pro : 4
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Různé
Starosta informoval
o opravě bytu 1D jednotlivými zakázkami
o pronájmu garáží formou podání nabídky
o přidělení sociálního bytu p. Kolaříkové do 31.7.2017
o dotaci na opravu střechy kaple sv. Notburgy
14. Diskuze
- P. Krušina se zeptal na kalibraci vodoměrů
- P. Kozlíková se zeptala na výměnu balkónových oken v bytovkách
- P. Šebestová si stěžovala na nezavírání hlavního vchodu
- P. Wiedemanová se zeptala na možnost přidělení bytu
- P. Motyková poukázala na volný pohyb slepic
15. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.45 hod a popřál všem hezké
léto a dovolenou plnou zážitků a sluníčka.

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jiří Klouček

………………………………………….

p. Lucie Ryšavá

………………………………………….

Ladislav Gál,starosta obce

…………………………………………..

