Zápis
z 2/19 veřejného zasedání zastupitelstva Obce Podbořanský Rohozec, které se
konalo dne 4.3.2019 od 18.00 hod. na sále 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. 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 na projekt Souznění od občanského sdružení
Aragonit a nedoporučil vzhledem k rozpočtu obce.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje neposkytnutí příspěvku na projekt
Souznění občanského sdružení Aragonit.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Starosta seznámil se zrušením výběrového řízení na fasádu kaple sv. Notburgy, kde ani jeden
z uchazečů nesplnil podmínky zadání.Dnes bylo vyhlášeno nové výběrové řízení.
ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na fasádu kaple sv.
Notburgy.
5. Na základě záměru č.1/2019 navrhl nájem stavby a pozemku p.č.163 o velikosti 159m2 na LV
10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec firmě FARM POLÁKY,s.r.o. za 1,-Kč/rok s tím, že nájemce
bude provádět údržbu , zimní úklid obce a bude vymezeno právo připojení této vodárny do
vodovodního řádu obce.
Návrh usnesení : ZO schvaluje na základě záměru 1/2019 nájem p.č.st. 163 o velikosti 159 m2
na LV 10001 v k.ú. Podbořanský Rohozec firmě FARM POLÁKY,s.r.o. za 1,- Kč/rok. Nájemce
bude provádět údržbu pronajatého majetku a též bude provádět zimní údržbu v obci. Obec si
vyhrazuje právo budoucího připojení této vodárny do vodovodního řádu obce.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.

6. Účetní seznámila s návrhem rozpočtového opatření č.1/2019.Návrh rozpočtového opatření je
přílohou zápisu.
Návrh usnesení: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019 dle
přiloženého rozpisu . (příjmy 170.400,-Kč,výdaje 281.400,-Kč , financování 111.000,-Kč)
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
7. Starosta seznámil s žádostmi o dotace na tento rok. Probíhající – fasáda na kapli sv. Notburgy.
Nově podaná žádost (min.kultury) – okna a dveře kaple sv. Notburgy. Pracuje se na žádosti na
dotaci na sběrný dvůr (POV ÚK 2019).
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec bere na vědomí zprávu o žádostech o dotace a
pověřuje starostu provést výběrové řízení na okna a dveře kaple sv. Notburgy.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
8. Starosta seznámil s žádostí o bezúplatný převod pozemků – chodník a komunikace od
obchodu a cesty ke hřbitovu.
Návrh usnesení 8a: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod
parcely 928/1 LV 71 v k.ú. Podbořanský Rohozec z majetku Ústeckého kraje.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení 8b: ZO Podbořanský Rohozec schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod
parcely 955/1 a části 955/2 LV 10002 v k.ú. Podbořanský Rohozec z majetku Státního
pozemkového úřadu.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
9. Starosta seznámil se zájmem obce zavést bezdoplatkové bydlení v obci.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace o bezdoplatkovém bydlení.
10. Starosta seznámil s plánem na rok 2019 .Prioritou je oprava fasády kaple sv. Notburgy, dále
výměna oken na chodbě v bytovkách, rekonstrukce kanceláře obecního úřadu a oprava
dalšího bytu. Další dle přidělení dotací na letošní rok.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o plánu na rok 2019.
11. Starosta navrhl uvolnění finančních prostředků na kulturní a společenské akce na 1.pololetí
2019 (maškarní,stavění májky,den matek,kácení májky,den dětí,divadlo) ve výši 25.000,-Kč.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje uvolnění finančních prostředků
z rozpočtu obce na kulturní a společenské akce 1.pololetí 2018 ve výši 25.000,-Kč.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0

Usnesení bylo schváleno.
12. Starosta seznámil s žádostí Svazu tělesně postižených,místní organizace Podbořany o
poskytnutí finančního příspěvku a navrhl poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,-Kč.
Návrh usnesení : ZO Podbořanský Rohozec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 1.000,Kč Svazu tělesně postižených,místní organizaci Podbořany.
Pro : 5
Proti : 0
Zdrželi se : 0
Usnesení bylo schváleno.
13. Různé
14. Diskuze
- p. Novotný se zeptal na pronájem garáže a zahrady
- p.Ryšavá se informovala na možnost zpevnění cesty

15. Jednání zastupitelstva ukončil starosta obce p. Ladislav Gál v 18.55 hod.

Zapisovatel:

p.Šárka Aisbrychová

………………………………………..

Ověřovatelé:
p. Jiří Klouček
p. Radek Zelenka

Ladislav Gál,starosta obce

………………………………………….
………………………………………….

…………………………………………..

