
Zápis 17. zasedání zastupitelstva ze dne 22.11. 2017 
 
Starosta uvítal zastupitele obce a přítomné občany v 18.00 hod. 
 
17. zasedání zastupitelstva obce bylo řádně vyhlášeno a svoláno. 
  
Počet přítomných zastupitelů bylo 5  a ZO je usnášeníschopné 
Diskuze probíhala ke každému bodu samostatně 
Zápis z předchozího zasedání byl ověřen, byl řádně vyvěšen a nebyly proti němu 
podány námitky. 
 
 

 
 
2. Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu p. Jiří Klouček a p. Radek Zelenka  
a zapisovatelkou p. Hasprúnovou 
 
Návrh usnesení: 

ZO Podbořanský Rohozec určuje ověřovateli zápisu p Jiří Klouček a      
p. Radek Zelenka a zapisovatelkou p. Hasprúnovou 

 
 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo přijato. 
 

Schválení programu 

 Návrh usnesení: 
ZO Podbořanský Rohozec schvaluje program 17. veřejného zasedání 
 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0  
Usnesení bylo přijato. 
 

 
 

3.Finanční příspěvek na Babybox v Ústí nad Labem 

Starosta seznámil s dopisem, který došel 15.10.2017 a navrhl neposkytnutí 
finančního příspěvku. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí finančního 
příspěvku na výměnu Babyboxu v Ústí nad Labem 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo přijato. 

 



 
 

4. Oprava střechy  Kaple sv. Notburgy 

Byla přiznána dotace ve výši 700000Kč . Celková částka činní 1,2 mil. 

Jedná se o opravu střechy včetně výměny části krovu. 

Dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu: 

Starosta oslovil nejméně 3 firmy a zároveň zveřejnil poptávku na úřední desce a 
webových stránkách obce. Od 30.10.do 15.11.2017  

Oslovené firmy : Orgoník.,Polukoška, Hrdlička  
 
Dne 22.10. v 15 hodin zasedla komise ve složení Klouček – předseda  
Gál a Zelenka členové a Ing. Lukáš Tomko, jednatel 
Consilium Bonum s.r.o.- dohled. 
 
 
 
 
Přihlásil se : Rudolf Orgoník s nabídkou 921472Kč 
                  : Jirop Trade s.r.o. s nabídkou 1138924Kč 
                  : Kryto Jiří Polukoška s nabídkou 1205624Kč 
 
 
 
 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo obce Podbořanský Rohozec schvaluje opravu střechy Kaple sv. 
Notburgy 
 firmou Rudolf Orgoník 
ve výši 921472Kč. 
Oprava je spolufinancována  projektem “Záchrana kaple sv. Notburgy” 
v Podbořanském Rohozci, který byl podpořen v rámci Programu Údržba a obnova 
stávajících kulturních prvků venkovské krajiny – Ministerstvem zemědělství ve výši 
700000,-- Kč  
 
 
Pro návrh 5           Proti návrhu 0       Zdrželi se 0 
Usnesení bylo schváleno 
 

 



 
 

5. Prodej pozemku dle záměru obce 6/2017 – p.č. 16/2 
 
 
 

Na základě záměru č.6/2017 starosta navrhl odprodat  parcelu č. 16/2 jedinému 
zájemci: Franc Jiří, Borová 5148, 43004 Chomutov. Výměra pozemku je 663m2. 
 
 
 
Cena zohledňuje toto: pozemek není zasíťovaný a pro který nemá obec využití. 
Dále dojde k odstranění zbořeniště, které hyzdí vzhled obce a je nebezpečné 
hlavně pro děti. 
 
 
Návrh usnesení:  
 
ZO Podbořanský Rohozec schvaluje na základě záměru 6/2017 
prodej pozemku  p.č. 16/2  o výměře 663m² na LV 10001 pro k.ú. Podbořanský 
Rohozec. Za kupní cenu v čase a místně obvyklou tj.25Kč za metr čtvereční 
včetně DPH. Náklady spojené s prodejem hradí nabyvatel – správní poplatek na 
kat. úřadu, daň z nabytí nemovitých věcí a vytýčení hranice pozemku. Cena 
zohledňuje toto: pozemek není zasíťovaný a pro obec nemá využití. 
Dále dojde k odstranění zbořeniště, které hyzdí vzhled obce a je nebezpečné 
hlavně pro děti. Jedinému zájemci Jiřímu Francovi, Borová 5148, 43004 
Chomutov 
Pro návrh 5            Proti návrhu 0        Zdrželi se 0 
Usnesení  bylo schváleno 
 
 
 

6. Žádost o pacht části pozemků st.97,486/2,část 595/4 
 
Starosta upřesnil o kterou parcelu se jedná:  části parcely  p.č.  st.97-536m2,486/2-
280m2,část 595/4 o velikosti 184m2na LV 10001 pro k.ú. Podbořanský Rohozec –
stodola na návsi. 
Žadatel žádá pacht  těchto pozemků . 
 

 

Návrh usnesení: 
 
 

Zastupitelstvo schvaluje Na základě § 39 odst. 1) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
zveřejnění záměru- pacht  pozemků :p.č.  st.97-536m2,486/2-280m2,část 595/4 o 
velikosti 184m2 na LV 10001 pro k.ú. Podbořanský Rohozec dle přiloženého 
nákresu. 
Pro návrh 5           Proti návrhu  0      Zdrželi se 0 
Usnesení  bylo schváleno 
 



 
 

 
7. Rozpočtové opatření 4/2017 
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření č.4/2017. 
 
Návrh usnesení: 
 
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.4/2017 dle přiloženého rozpisu. 
(příjmy 26.000,-Kč,výdaje 26.000,-Kč) 
Pro návrh 5           Proti návrhu  0      Zdrželi se 0 
Usnesení  bylo schváleno 
 
 

 
8. Diskuze 
Paní Francová snesla dotaz ohledně pohybu psů v okolí bytových domů. 
Paní Tobischová se zeptala na výměnu vodoměrů. 
Paní Motyková se dotázala zda by nebylo možné změnit vyhlášku na pohyb psů. 
 
 
9. Závěr 
Starosta ukončil veřejné zasedání v 18.30 hod. 22.11. 2017. 
 
 
 
 
Zapisovatel: 
p.Jitka Hasprúnová               ………………………….. 
 
 
Ověřovatelé: 
 
p.Jiří Klouček                       …………………………… 
 
p. Radek Zelenka                …………………………… 
 
 
 
 
Ladislav Gál,starosta obce  ………………………….. 

 
 
 


