
Zápis 

z 21/18 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které 

se konalo dne 23.7.2018 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 -  3(viz prezenční listina-omluveni p.Ryšavá a p. Krušina). 

  

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

doplnit.Sám doplnil o bod žádost o odkoupení parcely. 

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 doplněným 

bodem a určuje ověřovateli zápisu p. Jiřího Kloučka a p. Radka Zelenku a zapisovatelem p. 

Šárku Aisbrychovou. 

Pro:   3                                         Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

3. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na zpevnění plochy před hřbitovem 

a opravu chodníku .Osloveny byly firmy: PP stavby s.r.o., Ekostavby Louny, Štefan Škulavík, 

Luděk Morávek a Václav Slanina. Přihlásila se jen firma Zednictví Štefan Škulavík s nabídkou ve 

výši 256.067,-Kč.  

Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje provedení zpevnění plochy před 

hřbitovem a opravu chodníku firmou Zednictví Štefan Škulavík za nabídkovou cenu 256.067,-

Kč.Oprava je spolufinancována projektem Zpevnění plochy před hřbitovem a oprava 

chodníku, který byl podpořen v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018. 

Pro :   3                                         Proti :  0                                     Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Starosta seznámil s výsledkem poptávkového řízení na pořízení malotraktoru. 

Návrh usnesení:  ZO schvaluje pořízení malotraktoru od firmy Jaroslav Silber Louny v ceně 

51.990,-Kč .Nákup je spolufinancován projektem Pořízení malotraktoru , který byl podpořen 

v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018. 

Pro :    3                                       Proti :   0                                    Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta seznámil s výsledkem vyhlášené veřejné zakázky na opravu bytu 3B v čp.11.Osloveny 

byly firmy Churan, Zukal, Škulavík a Tancošová .Přihlásily se dvě firmy: Churan s nabídkou ve 

výši 312.046,-Kč a Zukal s nabídkou ve výši 325.056,-Kč. 

Návrh usnesení:  ZO Podbořanský Rohozec schvaluje opravu bytu 3B firmou Viktor Churan ve 

výši 312.046,-Kč. 

Pro :   3                                       Proti :  0                                     Zdrželi se :   0 



 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Starosta informoval o žádosti p. France o odprodeji části parcely 922/15 o výměře 210m2. 

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

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 922/15 LV 10001 v k.ú.Podbořanský Rohozec o 

velikosti 210m2 dle přiloženého nákresu. 

Pro :  3                                                 Proti :  0                                   Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Různé 

- starosta informoval o zájezdu do pivovaru Žatec dne 21.9.2018 

- p. Strunz informoval o divadelním představení ,které se bude konat dne 18.9.2018 na sále 

obecního úřadu 

 

8. Diskuze 

- P. Franc se zeptal na přípojku vody a na vrtání studny 

- P. Klouček informoval o záchraně vánoční borovice a poděkoval za pomoc p. 

M.Novotnému 

- P. Tobischová pochválila pracovníky obce za údržbu zeleně 

- P. Motyková poukázala na špatné zavírání oken v bytě 

 

 

 

 

9. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.30 hod . 

 

             Zapisovatel: 

 

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

 

 

Ověřovatelé: 

 

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

 

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

 

 

 

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

 



 

 

 


