
Zápis 

z 9/16 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 27.6.2016 od 18.00 hod. na sále 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 doplnění programu o dva body – volba kulturní komise a smlouva 

s Elektrowinem. 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 s doplněnými 

body  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 informoval o výsledku kontroly krajského úřadu, která proběhla 1.6.2016 a seznámil 

se závažnými chybami a nedostatky. 

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření za rok 2015. 

 

4. Účetní seznámila s účetní uzávěrkou za rok 2015. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad a 

účetní výsledek hospodaření k 31.12.2015 ve výši 236.805,69Kč zůstane nerozdělen na účtu 

432 výsledek hospodaření předcházejících let. 

Pro:   5                                      Proti:   0                                    Zdrželi se:   0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2016.Návrh rozpočtového opatření je 

přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2016 dle 

přiloženého rozpisu.(příjmy 362.1tis.Kč,výdaje 652.6 tis.Kč,financování 290.5tis.Kč). 

Pro:   5                                     Proti:  0                                    Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Účetní seznámila s návrhem Závěrečného účtu obce za rok 2015 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 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce  



schvaluje s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě  o výsledku přezkoumání hospodaření 

a přijímá nápravné opatření. 

Pro:  5                                           Proti:  0                                Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Starosta seznámil s opatřením ke zjištěným nedostatkům z přezkoumání hospodaření obce za 

rok 2015 – směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pozastavení převodu a 

pronájmu majetku obce do právní analýzy smluv, uzavření smlouvy na právní poradenství, 

příjmutí nových směrnic na pronájem sálu a movitých věcí . 

Termín:30.9.2016 

ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí opatření ke zjištěným nedostatkům z přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2015. 

 

8. Starosta seznámil s novou směrnicí k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu. 

Pro:  5                                      Proti:  0                                Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Starosta přednesl návrh na odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva  

stanovených v příloze č.1 k nařízení vlády č. 37/2003Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev ve znění pozdějších předpisů. 

Návrh usnesení:ZO Podbořanský Rohozec v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných zastupitelů v maximální výši 

dle  nařízení vlády č.37/2003Sb.,o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění 

pozdějších předpisů,až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce a to ode dne 1.7.2016. 

Pro:  5                                     Proti:  0                                Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Starosta navrhl zřízení kulturní komise v rámci zlepšení kulturního vyžití .Komise bude 

tříčlenná a předseda nebude pobírat finanční odměnu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje zřízení tříčlenné kulturní komise. 

Pro:  5                                    Proti:  0                                Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Starosta předložil návrh na předsedu kulturní komise p. Stanislava Krušinu. 

Návrh usnesení:  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje předsedou kulturní komise p. Stanislava 

Krušinu. 

Pro:  5                                    Proti:  0                               Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 



 

Starosta předložil návrh na členy kulturní komise p. Miroslava Strunze a p. Kateřinu Gálovou. 

Návrh usnesení:  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje členy kulturní komise p. Miroslava 

Strunze a p. Kateřinu Gálovou. 

Pro:  5                                   Proti:  0                               Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Starosta seznámil s možností vytvořit smluvní místo zpětného odběru elektrozařízení a 

elektroodpadů a navrhl schválení smlouvy s Elektrowinem. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje smlouvu s Elektowinem  o zajištění 

zpětného odběru elektrozařízení. 

Pro:  5                                   Proti:  0                             Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Různé 

Starosta poděkoval všem, kdo se podílel na akci dětského dne a zájezdu do divadla. 

 

13. Diskuze 

- P.Žilák se zeptal na výběr zakázky na zateplení fasády obecního úřadu a na akce obce a 

funkci kulturní komise 

 

14. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.50 hod. a popřál hezkou 

dovolenou. 

 

 

 

             Zapisovatel: 

 

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

 

                            

Ověřovatelé: 

 

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

 

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

 

 

 

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



 

 

 

 


