
RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  22.10.2018 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Ing. Tomáš Maruniak, Michaela Králová Krkošková,  Ing. Monika 

Keřková MPA, Roman Hrabě, 

Hosté: JUDr. Zdeněk Hraba, JUDr. Radek Ondruš 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Tomáš  Maruniak, Roman  Hrabě 

Zapisovatelka: Hana Adamkovičová 

 

Zasedání zahájil a řídil starosta obce Ing. Otakar Janeba. Vyzval  přítomné, aby hlasovali o účasti 

JUDr. Radka  Ondruše na jednání rady: 

Rada obce schvaluje účast JUDr. Radka Ondruše na jednání rady. 

Výsledek hlasování:       PRO: 3 -  Ing.T.Maruniak, M.Králová Krkošková, Ing. M.Keřková MPA 

        PROTI: 1 - Ing. O. Janeba 

              ZDRŽEL SE: 1 - R. Hrabě 

 

M.Krkošková vyzvala starostu, aby se  hlasovalo o  účasti na jednání rady právníka obce JUDr. 

Zdenka Hraby. Starosta vyzval přítomné, aby hlasovali o účasti JUDr. Zdeňka Hraby na jednání 

rady: 

Rada obce schvaluje účast právníka obce JUDr. Zdeňka Hraby na jednání rady: 

Výsledek hlasování:    PRO: 5   

   PROTI: 0 

                      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program: 1) projednání písemného upozornění paní Krkoškové 

2) Smlouvy:   

 Smlouva o dílo na stavbu tělocvičny 

 Smlouva o dílo na modernizaci a intenzifikaci ČOV Ohrobec 

 Smlouva o dílo – projektová dokumentace - cyklostezka 

 Smlouva o dílo -  rozšíření komunikace V Dolích 
 

Rada obce hlasovala o programu jednání rady: 

Rada obce neschvaluje program jednání rady. 

Výsledek hlasování:      PRO: 2 – Ing. O. Janeba, R. Hrabě 

           PROTI: 3 - Ing.T.Maruniak, M.Králová Krkošková, Ing. M.Keřková MPA 

  ZDRŽEL SE: 0 

 

Ing.T.Maruniak, M.Králová Krkošková, Ing. M.Keřková MPA předložili protinávrh programu jednání 

rady: 1.   změna jednacího řádu  

 2.   projednání písemného upozornění paní Krkoškové 

 3.   smlouvy o dílo: 

  a) tělocvična 

  b) ČOV Ohrobec 

  c) rozšíření komunikace V Dolích 

 4.   dodatek č. 17 – ROPID 

 5. zadání externí kontroly hospodaření obce a výkonu veřejné správy v přenesené 

působnosti 

 

Rada obce hlasovala o protinávrhu programu jednání : 



Rada obce schvaluje protinávrh programu jednání. 

Výsledek hlasování: PRO: 3 - Ing.T.Maruniak, M.Králová Krkošková, Ing. M.Keřková MPA 

        PROTI: 1 – Ing. O. Janeba 

            ZDRŽEL SE: 1 – R. Hrabě 

 

 

Bod 1)  Změna jednacího řádu 

 

Důvodová zpráva:   

Jednací řád obce Ohrobec je dílem nezákonný, dílem vnitřně rozporný, kdy neodpovídá potřebám 

Rady obce. Z tohoto důvodu se navrhuje jeho změna v přiložené podobě, která lépe odpovídá 

potřebám Rady. S ohledem na transparentnost a lepší kontrolu zpravování zápisu se zavádí 

pořizování zvukového záznamu z jednání RO pro potřeby zpracování zápisu z jednání a jeho 

kontroly. Předmětný návrh nevyžaduje předběžnou finanční kontrolu ani nemá zásadní dopady do 

hospodaření obce vyjma nahrávacího zařízení. 

 

Návrh usnesení: 

Změna jednacího řádu ze dne 17.6.2015: 

 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.“ 

 

 

Rada obce schvaluje změnu jednacího řádu . 

Výsledek hlasování: PRO: 3 - Ing.T.Maruniak, M.Králová Krkošková, Ing. M.Keřková MPA 

        PROTI: 2 – Ing. O. Janeba, R. Hrabě 

 

 

Bod 2) Projednání písemného upozornění paní Krkoškové  

 

Důvodová zpráva: 

Z podání Michaely Krkoškové ze dne 3.10.2018 jsou zřejmé důvodné pochybnosti nevylučující 

podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby ve spojení s trestným činem 

porušování povinností při správě cizího majetku ve vztahu. Rovněž vznikly pochybnosti o tom, zda 

smlouva se zhotovitelem je platná a zda je stavba prováděna podle schválené dokumentace. 

Pochybnosti vznikly především na základě stanoviska smluvního právníka obce advokáta JUDr. 

Hraby, který platnost smlouvy zpochybnil. Za dané situace se jako nezbytné jeví zpracování 

nezávislého právního posouzení specializovanou osobou zvolenou Radou obce při současném 



předložení věci orgánům činným v trestním řízení k posouzení, zda-li popsaným jednáním nebyl 

spáchán trestný čin. O tom zda byl či nebyl spáchán trestný čin není Rada oprávněna rozhodnout. 

Dle ust. § 8 odst. 1 tr.ř. je však Rada jako orgán a každý její člen jmenovitě povinen splnit svoji 

oznamovací povinnost v případě, pokud podezření ze spáchání trestného činu vznikne. Toto 

podezření je plně odůvodněno stanoviskem JUDr. Hraby, když podíl na zavinění neplatnosti smlouvy 

může založit podezření ze spáchání trestného činu. Nesplnění oznamovací povinnosti je pak samo o 

sobě trestným činem zneužití pravomoci úřední osoby každým z radních, kteří se o daném 

podezření dozvěděli v případě, pokud tuto oznamovací povinnost nesplní Rada jako celek. 

Protinávrh nevyžaduje provedení předběžné finanční kontroly. Náklady na zpracování odborného 

právního stanoviska by neměly překročit 20.000,-Kč. 

 

 

Návrh usnesení:  

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 

 

Rada obce schvaluje usnesení bod 2) v plném znění 

Výsledek hlasování: PRO: 3 -  Ing.T.Maruniak, M.Králová Krkošková, Ing. M.Keřková MPA 

        PROTI: 1 – Ing. O. Janeba 

                           ZDRŽEL SE: 1 – R. Hrabě 

 

 

Bod 3) a 4) Smlouvy o dílo: 

  a) tělocvična 

  b) ČOV Ohrobec 

  c) rozšíření komunikace V Dolích 

          Dodatek smlouvy  č. 17 – ROPID 

 

 



Důvodová zpráva: 

Bod 3 a 4 programu starostou obce nelze hlasovat neboť předložené věci nemají zpracovány 

předkládací materiály dle jednacího řádu, které by obsahovaly zejména: 

 zákonem požadované výsledky provedené předběžné finanční kontroly 

 dopady uvedených majetkových operací na rozpočet obce 

 zhodnocení postupu při zadání uvedených veřejných zakázek zejména z pohledu jejich 

zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti, transparentnosti a efektivnosti. 

Rovněž přetrvávají pochybnosti, zda předkládané a již podepsané smlouvy jsou či nejsou neplatné a 

zda lze dodatečně schvalovat již podepsané smlouvy. Skutečnost, že ZO již záměr tyto smlouvy 

podepsat schválilo je irelevantní, neboť ZO si nemůže přisvojit pravomoci RO při hospodaření. 

Stejně tak není zřejmé, jak probíhalo otevírání obálek i samotný postup zadávacího řízení. 

Z uvedeného důvodu nezbývá než věci v těchto bodech programu vrátit předkladateli k doplnění.  

Předložený bod se neprojednává a vrací se předkladateli ke zpracování předkládacího materiálu RO. 

 

Návrh usnesení 

Rada obce ukládá: 

1. zpracovat ke smlouvám o dílo v bodě 2 programu, předložené starostou, jakož i dodatek č. 17 

ROPID předloženému bodem 3 a 4 programu: 

 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 

Rada obce schvaluje usnesení bodu 3) a 4). 

Výsledek hlasování:     PRO:  5  

   PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 

 

 

Bod  5)  Zadání externí kontroly hospodaření obce a výkonu veřejné správy v přenesené 

působnosti 

 

Důvodová zpráva: 

V rámci posuzování bodu 3 a 4 programu vyšly najevo důvodná podezření o možných 

pochybnostech jak při výkonu samostatné tak i přenesené působnosti obce, zejména a pak o 

možném selhání vnitřního kontrolního mechanismu obce. V zájmu odstranění jakýchkoliv 

pochybností o možných pochybení ze strany oprávněných úředních osob či představitelů obce je 

nutné iniciovat nezávislé externí kontrolní mechanismy jak ze strany správních úřadů tak vyšších 

územně samosprávních celků. Předmětný návrh nevyžaduje předběžnou finanční kontrolu ani nemá 

dopady do hospodaření obce. 

 

Návrh usnesení 

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 

Rada obce schvaluje usnesení bodu 5) 

Výsledek hlasování:     PRO:  5  

   PROTI:  0 

         ZDRŽEL SE:  0 

 

 

 

Ke všem bodům programu rady proběhla diskuze, které se účastnili i pan JUDr. Zdeněk Hraba a pan 

JUDr. Radek Ondruš." 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  …………………………………………………..               ………………………………………………… 

          Ing, Tomáš Maruniak                                 Roman Hrabě 


