Obec Ohrobec
U Rybníků II čp. 30, Ohrobec, 252 45

Výpis usnesení

Zvole

R A D Y

č. 3/2018
z jednání rady ze dne 22.10.2018

1)

Rada obce schválila
dne 17.6.2015:

změnu jednacího řádu Rady obce Ohrobec ze

1. v čl. 4 bod 4 věta pokračuje textem: „kterého pověří Rada
obce“
2. v čl. 4 se bod 5 nahrazuje textem: „V úvodu ověří
předsedající počet přítomných. Následně Rada rozhodne o
pozvaných hostech. Poté řídící předloží ke schválení
navržený program popř. Rada rozhodne o protinávrzích“.
3. v čl. 5 se v bodě 2 vypouští slovo „zpravidla“.
4. v čl. 5 se bod 4 vypouští
5. v čl. 6 bod 1 se slovo „může“ nahrazuje slovy „je
povinna“
6. v čl. 6 bod 2 se za slovo „místostarosta“ vloží slova
„nebo jiný pověřený člen Rady“
7. v čl. 7 se vkládá bod 1, který zní: „Z jednání Rady se
pořizuje zvukový záznam, který slouží pro potřeby
zpracování zápisu“. Zbývající text článku 7 se označuje
jako bod 2.
8. Do článku 8 se vkládá nový bod, který zní: „5. změna č.1
ze dne 22.10.2018 nabývá účinnosti okamžikem schválení.“
2)

Rada obce Ohrobec ukládá:
1) Zadat jménem Rady obce zpracování odborného právního
stanoviska k postupu starosty obce ve věci výstavby
tělocvičny v obci Ohrobec a to ve vztahu ke všem krokům,
zejména pak:
a) k průběhu obou výběrových řízení
b) k podpisu smlouvy o dílo č.47/2018 starostou obce
c) k nutnosti provedení předběžné finanční kontroly
předmětné finanční a majetkové operace.
provede: starosta obce Ing. O. Janeba
termín: 31.10.2018
2) Informovat společnost ABP Holding a.s. o možné
neplatnosti Smlouvy o dílo č. 47/2018 a učinit kroky vedoucí
k okamžitému zastavení stavebních prací.
Provede: starosta obce Ing. O. Janeba
termín: ihned

3) Vyzvat stavební úřad k provedení státního stavebního
dozoru formou kontrolní prohlídky stavby za účelem posouzení,
zda je stavba prováděna podle schválené projektové
dokumentace oprávněným subjektem při dodržení všech závazných
norem a předpisů.
Provede: starosta obce Ing. O. Janeba
termín: ihned
3)

Rada obce ukládá:
zpracovat ke smlouvám o dílo na stavby: tělocvična,
modernizace a intenzifikace ČOV Ohrobec, rozšíření
komunikace V Dolích a dále na dodatek č. 17 se spol. ROPID,
předložené starostou:
a) předkládací materiál Radě s odůvodněním návrhu
b) závěry předběžné finanční kontroly předkládaných
finančních a majetkových operací
c) zhodnocení dopadů těchto finančních a majetkových
operací na rozpočet obce
d) vyhodnocení zákonnosti postupu při zadávání
předmětných veřejných zakázek.
Provede: starosta obce
termín: 2.11.2018

4)

Rada obce ukládá:
1)
požádat Krajský úřad Středočeského kraje o provedení
finančního auditu kompletního hospodaření obce Ohrobec se
zaměřením na uzavřené smlouvy o dílo, jakož i smlouvy o
zcizení či omezení vlastnictví obce.
Provede: Michaela Králová Krkošková
termín: 1.11.2018
2) požádat civilně správní úsek Ministerstva vnitra o
provedení kontroly výkonu veřejné správy obcí Ohrobec
v přenesené působnosti se zaměřením na zákonnost postupu
oprávněných úředních osob jakož i zákonnost vyhlášek,
nařízení a jiných interních normativních aktů obce.
Provede: Michaela Králová Krkošková
termín: 1.11.2018

Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec

Ing. Tomáš Maruniak
2. místostarosta obce Ohrobec

