
Zápis 

z 6/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 25.11.2019 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. Starosta seznámil s provedením odhadů na garáže p.č.146-151 a navrhl zaslat výpověď z 

nájmu a zveřejnění záměru na odprodej garáží. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje ukončení nájemních smluv na garáže p.č. 

146-151 a zveřejnění záměru prodeje garáží p.č. 146-151 v k.ú. Podbořanský Rohozec. 

Pro  :  5                                              Proti :  0                                      Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Starosta seznámil s žádostí o koupi pozemku p.č..91/4 od Wilmy Reijn. 

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

128/2000Sb.o obcích zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 91/4 LV 10001 v k.ú. 

Podbořanský Rohozec o velikosti 94 m2 dle přiloženého nákresu. 

Pro :  5                                              Proti :  0                                     Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta seznámil se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 20.11.2019.     

Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 20.11.2019.       

Zpráva je přílohou zápisu. 

 

6. Starosta seznámil se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 20.11.2019. 

 Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 20.11.2019 

 Zpráva je přílohou zápisu. 

 

7. Starosta seznámil s žádostí o finanční příspěvek obce Bublava a nedoporučil vzhledem 

k rozpočtu obce. 



Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku obci Bublava. 

Pro :  5                                                 Proti : 0                                         Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

8. Starosta informoval o inventarizaci majetku, která proběhne od 20.12.2019 – 23.1.2020 a 

navrhl dvě inventarizační komise. Pro fyzickou inventuru – předseda: Jiří Klouček, členové: 

Radek Zelenka a Stanislav Krušina a pro dokladovou inventuru – předseda: Šárka Aisbrychová, 

členové: Jaroslav Sloup a Pavel Žilák. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje obě inventarizační komise. 

Pro :   5                                        Proti :  0                                      Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

9. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.5/2019.Návrh rozpočtového opatření je 

přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 dle 

přiloženého rozpisu .  

Pro :   5                                         Proti :  0                                     Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10.  Účetní seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2020, který všichni zastupitelé obdrželi a do 

dnešního dne nepodali žádné připomínky ,změny ani návrhy. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na 

úřední desce po zákonnou dobu a závazným ukazatelem pro schvalování rozpočtu je paragraf.     

Rozpočet je schodkový.                                                                                                                         

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočet na rok 2020 a závazným 

ukazatelem je paragraf.                                                                                                                                  

Pro :    5                                          Proti :  0                                   Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11.   Starosta navrhl odměnu kronikářce p. Ivaně Zelenkové ve výši 3.000,- Kč na základě usnesení         

č.14 ze dne 17.12.2014 o odměně kronikářce 1x ročně. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje odměnu kronikářce za rok 2019 ve výši 

3.000,- Kč. 

Pro :   5                                      Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Starosta seznámil  s žádostí p. Jožka o koupi  pozemku p.č. 27/3 o výměře 186 m2. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje ponechání tohoto pozemku v majetku 

obce. 

Pro :   5                                    Proti :  0                                     Zdrželi se :  0 

 



Usnesení bylo schváleno. 

 

13. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze psů. 

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o 

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

č. 1/2019 nabývá účinnosti od 1.1.2020. 

Pro :  5                                                  Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 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. 2/2019 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. OZV č. 2/2019 

nabývá účinnosti od 1.1.2020. 

Pro :  5                                                  Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

15. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o pohybu psů a jiného zvířectva na 

veřejných prostranstvích. 

Návrh usnesení :  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje  Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o 

pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích a ruší OZV č.1/2012 o pohybu psů 

ze dne 12.3.2012. OZV č. 3/2019 nabývá účinnosti od 1.1.2020. 

Pro :  5                                                  Proti :  0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

16. Starosta seznámil s žádostí o bezúplatný převod parcel 186/6,186/7,186/8, 186/11, 186/12, 

186/13,940,953/4, 953/7, 958, 961/1 a 968 z majetku Státního pozemkového úřadu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje bezúplatný převod parcel 186/6, 186/7, 

186/8, 186/11, 186/12,186/13, 940, 953/4, 953/7, 958, 961/1 a 968 dle přiložených nákresů  

LV 10002 v k.ú. Podbořanský Rohozec z majetku Státního pozemkového úřadu. 

Pro :  5                                            Proti : 0                                       Zdrželi se : 0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

17. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na opravu bytu 3C čp. 1. Osloveny 

byly firmy : Karel Zukal, Štefan Škulavík, Viktor Churan, Jakub Kraft. Přihlásila se firma 

Zednictví Štefan Škulavík a Viktor Churan. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje opravu bytu 3C čp.1 firmou Zednictví 

Škulavík za nabídkovou cenu 266.100,- Kč. 

Pro :  5                                             Proti :  0                                      Zdrželi se :  0 

 



Usnesení bylo schváleno. 

 

18. Starosta navrhl přispívat na zřízení domovních čističek odpadních vod. 

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje příspěvek trvale žijícím obyvatelům obce 

na domovní ČOV ve výši 20.000,- Kč za podmínek: 

a. Majiteli nemovitosti 

b. Trvale žijící v obci nejméně rok 

c. ČOV musí být zkolaudovaná a schválená k provozu 

Příspěvek bude poskytnut po splnění všech podmínek. Příspěvek se poskytuje do konce 

roku 2021. 

             Pro :  5                                         Proti :  0                                        Zdrželi se :  0 

            Usnesení bylo schváleno. 

19. Různé 

- starosta informoval o zhotovení Betléma a ptačích budek 

- o kronice  

- o mikulášské nadílce 

- o štědrovečerním zpívání  a oslavě silvestra 

 

20. Diskuze 

 

21.   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                             ………………………………………….. 

 

 



 

 


