
Zápis  

z 16/17 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které 

se konalo dne 18.9.2017 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 -  5 (viz prezenční listina).  

     

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

doplnit.Sám navrhl zrušení bodu 9 – nájemné.  

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 i se zrušeným bodem   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 nabídkou firmy Matuš na opravu a výměnu 13 oken a 8 balkonových dveří dle 

nahlášených závad ve výši 241.524,-Kč.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec schvaluje výměnu oken a balkonových dveří 

dle nabídky firmou Matuš ve výši 241.524,-Kč.  

Pro :  5                                       Proti :  0                                     Zdrželi se :  0   

Usnesení bylo schváleno.  

  

4. Starosta seznámil s přiznáním dotace na opravu střechy kaple sv. Notburgy od Ministerstva 

zemědělství ve výši 700.000,- Kč a spoluúčastí obce ve výši 500.000,-Kč.  

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec  schvaluje spolufinancování projektu „Záchrana kaple sv. 

Notburgy“ v Podbořanském Rohozci, který byl podpořen v rámci progrmu Údržba a obnova stávajících 

kulturních prvků venkovské krajiny Ministerstvem zemědělství ve výši 700.000,-Kč a pověřuje starostu 

podat výzvu k výběrovému řízení.  

Pro :  5                                       Proti :  0                                   Zdrželi se :  0   

Usnesení bylo schváleno.  

  

5. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.3/2017.Návrh rozpočtového opatření je 

přílohou zápisu.  

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 dle přiloženého 

rozpisu. (příjmy 164.000,-Kč,výdaje 660.000,-Kč,financování 496.000,-Kč) 

Pro :  5                                       Proti :  0                                   Zdrželi se :  0   

Usnesení bylo schváleno.  

  

6. Starosta informoval o žádosti p. France o odprodej parcely č.16/2 o výměře 663 m2.  

Návrh usnesení: ZO schvaluje na základě §39 odst.1 zákona č.128/2000Sb. o obcích zveřejnění záměru 

prodeje pozemku p.č. 16/2 LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec o velikosti 663 m2 dle přiloženého 

nákresu.  

Pro :  5                                         Proti :  0                                  Zdrželi se :  0  

  

Usnesení bylo schváleno.  

  



7. Místostarosta seznámil s výměnou stávajících vodoměrů .Cena vodného bude stanovena na základě 

spotřeby vody a nákladů vodárny.  

ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o vodném.  

  

8. Starosta seznámil s nutností uzavřít s nájemníky obecních bytů smlouvu na provoz kotlů.  

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje uzavření smluv na provoz kotlů s nájemníky bytů 

obce.  

Pro :  5                                        Proti :  0                                  Zdrželi se :  0   

Usnesení bylo schváleno.  

  

9. Různé  

- Starosta seznámil s podáním další žádosti o dotaci  

- Přistavený kontejner u obecního úřadu je firmy Beránek  

10. Diskuze  

- P. Žilák se zeptal na použití střešní krytiny na kapli sv. Notburgy a navrhl oslovení různých 

organizací pro spolufinancování oprav  

  

11. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.40 hod .  

  

  

             Zapisovatel:  

  

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

  

                             

Ověřovatelé:  

  

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

  

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

  

  

  

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

  

  

  

  


