
Zápis 

z 6/15 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se 

konalo dne 16.12.2015 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 seznámil s žádostí o finanční příspěvek MŠ a ZŠ Krásný Dvůr a navrhl příspěvek ve výši 

3.000,-Kč . Školku a školu v Krásném Dvoře navštěvuje 8 dětí z obce. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MŠ a ZŠ 

v Krásném Dvoře ve výši 3.000,-Kč. 

Pro:   5                                       Proti:  0                                       Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Starosta předložil Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů, která 

nabývá účinnosti 1.1.2016. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

Pro:   5                                      Proti:  0                                      Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

5. Starosta seznámil s návrhem příspěvku na obědy důchodcům.Výše příspěvku bude činit 10,-Kč 

na oběd a osobu.Příspěvek bude poskytován starobním i invalidním důchodcům na základě 

žádosti o příspěvek.Příspěvek bude poskytován na rozvážené obědy a obec nebude garantem 

tohoto stravování a není tedy odpovědna za případný výpadek této služby. 



Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytování příspěvku na obědy 

starobním a invalidním důchodcům trvale žijících v obci ve výši 10,-Kč na osobu a den na 

základě žádosti o příspěvek.Příspěvek bude poskytován na rozvážené obědy.Obed není 

garantem tohoto stravování a není tedy zodpovědna za případný výpadek této služby. 

Příspěvek je platný od 1.1.2016. 

Pro:  5                                                   Proti:  0                                 Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

6. Starosta informoval o žádosti p. Kozlíka o odprodej p.č.486/2  a p.č.97 o velikosti 280 a 536 

m2.Žadatel podniká právní kroky k získání budovy na tomto pozemku. 

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

č.128/2000Sb. o obcích zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 486/2 a p.č.97 LV 10001 

v k.ú. Podbořanský Rohozec o velikosti 280 a 536 m2 dle přiloženého nákresu. 

Pro:  5                                                  Proti:  0                                Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

7. Starosta seznámil se zápisem z jednání kontrolního výboru ze dne 1.12.2015.Zastupitelstvo 

bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 1.12.2015.Zpráva je přílohou 

zápisu. 

 

8. Starosta seznámil se zápisem z jednání finančního výboru ze dne 7.12.2015.Zastupitelstvo 

bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 7.12.2015.Zpráva je přílohou zápisu. 

 

 

9. Starosta informoval o inventarizaci majetku,která proběhne od 21.12.2015 -25.1.2016 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:  5                                               Proti:  0                                     Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

10. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2015. 

Návrh rozpočtového opatření je přílohou zápisu. 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2015 dle 

přiloženého rozpisu.(příjmy -26600,-Kč,výdaje 19.400,-Kč,financování 46.000,-Kč) 

Pro :  5                                             Proti:  0                                     Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

11. Účetní seznámila s návrhem rozpočtu na rok 2016, 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 2.803.500,výdaje 2.873.000,financování 69.500). 

Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočet na rok 2016 a závazným 

ukazatelem je paragraf. 

Pro: 5                                                    Proti:  0                                     Zdrželi se :  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

12. Starosta informoval o archivnictví a spisové službě, kterou na základě zákona 499/2004Sb. je 

povinna vést každá obec.Archiv a spisová služba potřebuje značné změny a proto byla přijata 

jedna pracovnice. 

ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí informaci o archivnictví a spisové službě. 

 

13. Starosta navrhl odměnu kronikářce p.Ivaně Zelenkové ve výši 2.000,-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 2015 ve výši 

2.000,-Kč. 

Pro :  5                                                Proti:  0                                        Zdrželi se:  0 

 

Usnesení bylo schváleno. 

 

14. P.Zelenková informovala o možnosti získání staré kroniky obce 

Starosta informoval o vánočním zpívání v kapli sv.Nothburgy na štedrý den a o osvětlení 

v kapli,které zajistí p.Žilák. 

 

15. P.Kubásek se zeptal od kdy bude platit příspěvek na obědy pro důchodce. 

 

16. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.40 hod.a popřál jménem 

zastupitelstva všem 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                            ………………………………………….. 

 

 


