Zápis
z 11/16 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které
se konalo dne 19.12.2016 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.
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 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 předložil návrh na prohlášení památného stromu podle §46 odst.1 zákona
č.114/1992Sb. a pojmenování podle rodáka z Podbořanského Rohozce Eduarda Glasera.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje návrh na prohlášení památného stromu a
pojmenování po Eduardu Glaserovi (Glaserův dub – dle přílohy).
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta informoval o zákonné povinnosti revize kotlů a navrhl provádět revize v bytech ve
vlastnictví obce na náklady obce a následné rozpočítání do nájmů od 1.1.2017
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje revizi kotlů v bytech ve vlastnictví obce
na náklady obce a následné rozpočítání do nájmu od 1.1.2017.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
5. Starosta navrhl zřízení zpětného odběru elektroodpadu na sběrném dvoře, kam bude možno
odevzdat jen kompletní a nerozebrané spotřebiče z domácností i od podnikatelů bez ohledu
na místo trvalého pobytu.Zpětný odběr bude zajišťovat firma Elektrowin.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zřízení zpětného odběru elektroodpadu a zajištění odběru
firmou Elektrowin.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
6. Starosta navrhl účtování vodného dle vyhlášky 428/2001 paušálem.

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje účtování vodného dle vyhlášky 428/2001
paušálem.Byty a domy 36m3 na osobu a rok.V bytech bude rozpočítáno do nájemného
,ostatní mohou platit měsíčně,čtvrtletně,pololetně i ročně nejpozději však do 15.12. daného
roku. Hostinec 50m3,obchod 20m3. Platnost od 1.1.2017.Cena za m3 vody je 15,-Kč.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Starosta seznámil se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 16.12.2016. Zastupitelstvo
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.12.2016.Zpráva je přílohou
zápisu.
8. Starosta seznámil se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 7.12.2016. Zastupitelstvo
bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.12.2016.Zpráva je přílohou zápisu.
9. Starosta informoval o inventarizaci majetku, která proběhne od 21.12.2016 – 23.1.2017 a
navrhl dvě inventarizační komise. Pro fyzickou inventuru – předseda: Jiří Klouček, členové:
Lucie Ryšavá a Stanislav Krušina a pro dokladovou inventuru – předseda: Šárka Aisbrychová,
členové: Radek Zelenka a Pavel Žilák.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje obě inventarizační komise.
Pro :
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2016.Návrh rozpočtového opatření je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016 dle
přiloženého rozpisu.(příjmy 89.900,- , výdaje -161.500,-Kč, financování -251.400,-Kč)
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
11. Účetní seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2017, 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(příjmy 3.847.800,výdaje 3.913.000,financování 65.200).
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočet na rok 2017 a závazným
ukazatelem je paragraf.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
12. Starosta navrhl úhradu 45 % ceny stravenky pro zaměstnance obce ze sociálního fondu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje úhradu 45% ceny stravenky pro
zaměstnance obce ze sociálního fondu.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
13. 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 2016 ve výši
3.000,- Kč.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
14. Starosta informoval o nutnosti změny územního plánu z důvodu rozšíření o další část –
Bukovina .ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o budoucí změně územního plánu.
15. Starosta navrhl odepsat nevymahatelnou pohledávku ve výši 42.444,-Kč na dlužném
nájemném p. Jaroslava Potančoka.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec se vzdává práva na vymáhání pohledávky za panem
Jaroslavem Potančokem, nar.2.10.1955,bytem Podbořanský Rohozec 6 ve výši 42.444,-Kč a to
z toho důvodu,že pohledávka je promlčená a zároveň schvaluje odpis této pohledávky.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
16. Starosta seznámil s nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu havarijní služba elektro od
firmy Srkal. Starosta oslovil tři firmy a zároveň zveřejnil poptávku na úřední desce a webových
stránkách obce. Oslovené firmy –Srkal,Růžička,Ausbuher.Přihlásil se pouze p. Srkal.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje pro havarijní službu elektro dle rozsahu
poptávky firmu Srkal.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
17. Starosta navrhl opakované vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu havarijní služba voda.
Oslovil tři firmy – Benda,Jirásek,Mazánek .Nepřihlásil se nikdo.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje nové vyhlášení veřejné zakázky havarijní
služba voda v I.čtvrtletí 2017.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
18. Starosta seznámil s nabídkou na veřejnou zakázku malého rozsahu havarijní služba stavby od
firem Zednictví Škulavík a firma Tancošová. Oslovil tři firmy - Churan,Podholová,Škulavík.
Zároveň zveřejnil poptávku na úřední desce a webových stránkách obce.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje pro havarijní službu stavby dle rozsahu
poptávky firmu Zednictví Škulavík.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
19. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016,kterou se ruší OZV č.1/2016 o nočním
klidu.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 ,
kterou se ruší Obecně závazná vyhláška o nočním klidu č.1/2016 přijatá dne 26.9.2016
usnesením č.6. OZV č. 2/2016 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Pro: 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
Dále informoval o možnosti OZV na pohyb koní a zajišťování udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně.Po konzultaci s odborem MVČR ani jednu z uvedených vyhlášek nedoporučuje.
20. Starosta poděkoval organizátorům adventních nedělí a mikulášské nadílky a pozval přítomné
na štědrovečerní zpívání.
21. Diskuze
- P. Zelenka navrhl naplánovat kulturní akce na rok 2017 v I.Q.2017
- Starosta informoval o dopisu sociálního odboru o nevhodném bydlení p. Sameše
22. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 19.10 hod. a popřál krásné
vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v novém roce.

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jiří Klouček

………………………………………….

p. Radek Zelenka

………………………………………….

Ladislav Gál,starosta obce

…………………………………………..

