
 

     OBEC OHROBEC 

 

Výpis usnesení č. 1/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané dne 20. února 

2019 

 

1) Zastupitelé obce Ohrobec berou na vědomí informace z obce.  

 

2)  a)   Zastupitelé obce schvalují poskytnutí grantů za rok 

2018. 

 

    b) Zastupitelé obce schvalují poskytnutí grantů na rok 2019 

v této výši: 

Kabarina občanské sdružení        3.000,-  Kč 

Strejc Jaroslav      20.000,- Kč 

Medvíďata – Junák Skauti     10.000,- Kč 

SK Zvole          3.000,-  Kč 

Sokol Zvole         5.000,-     Kč 

Strouhal Vladimír          12.000,-     Kč 

Hradecká Martina       7.000,-     Kč 

 

3)  a)  Zastupitelé obce souhlasí s vyhlášením výběrového 

řízení, v souladu s projektovou dokumentací, která byla 

součástí žádosti o dotaci (srpen 2018), na akci „Stavba 

chodníku v ul. Zvolská“. Výběrové řízení provede společnost 

DASONELE a.s. Hodnotící kritéria pro uchazeče: 80% nejnižší 

cena, 10% délka záruky, 10% doba realizace stavby ve dnech. 

Složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise: Jiří 

Ovčáček, Jiří Votánek, Miroslav Červenka 

Náhradníci: Jan Jeglík, Petra Pavelková.  

 

     b     Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace 

v rámci programu Integrovaný regionální operační program 



z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 4.749.332,-Kč 

(tj. 95% z částky celkových způsobilých výdajů ve výši 

4.999.297,25 Kč). 

 

4) Zastupitelé obce souhlasí se stavbou obchodu (obec bude 

usilovat o získání dotace na tuto akci).  Rozpočet na stavbu 

obchodu je ve výši 2.834.861,- Kč. Výběrové řízení bude 

zahájeno v průběhu dokončování stavby chodníku s tím, že 

podmínky výběrového řízení budou předem projednány a schváleny 

zastupitelstvem. 

 

5)  Zastupitelé obce schvalují Kupní smlouvu s Evou 

Rychlovskou o koupi pozemku par.č.  268/1 o výměře 2596 m2  a 

pozemku par.č.  268/18 o výměře 52 m
2
 za celkovou částku 

211.840,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh kupní 

smlouvy je přílohou zápisu. 

 

6)   Zastupitelé obce souhlasí s vyhlášením záměrů na pronájmy 

obecních pozemků a prostor: 

 p.č. 352/4, st. 657 

 ant. stožáru hasičské zbrojnice 

 ant. stožáru na pozemku par.č. 470/20 

 tenisového kurtu 

 část pozemku  par.č. 506/8 ....  200 m
2
 

 část pozemku par.č. 506/8 .......127 m
2
 

 část pozemku par.č. 469/25...... 170 m
2
 

 

7)    Zastupitelé obce pověřují zastupitele Moniku Keřkovou, 

Jana Jeglíka a Alenu Brotánkovou  k vypracování konečného 

jednacího řádu zastupitelstva obce Ohrobec. Termín pro 

předložení návrhu jednacího řádu zastupitelstvu je do konce 

dubna 2019.  

 

8)  Zastupitelé obce pověřují zastupitele Jana Jeglíka a Alenu 

Brotánkovou k vypracování konečného znění Směrnice pro 

zadávání veřejných zakázek. Termín pro předložení návrhu 

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

zastupitelstvu je do konce dubna 2019. 



 

9) Zastupitelé pověřují Miroslava Červenku ke zpracování 

návrhu na řešení dopravního opatření v obci. 

 

10)  Zastupitelé obce schvalují vyhlášení záměru na pronájem 

části obecního pozemku par.č. 470/1 o výměře 200 m
2
 (nad 

pozemkem par.č. 470/96) za cenu 20,- Kč/m
2
.  

 

11) Zastupitelé obce pověřují právního zástupce obce JUDr. 

Hrabu k dalšímu jednání se společností Victoriaville LTD. 

 

12) Zastupitelé obce ukládají A. Škorpovi, J. Ovčáčkovi a  

J. Votánkovi vytvořit soupis obecních pozemků, kde jsou 

nesoulady v jejich užívání.  

 

 

13) Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 

5/2018, výdaje celkem  - 12.259.000,- Kč; příjmy celkem  

4.842.600,- Kč; rezerva celkem  17.101.600,- Kč. 

 

14) Zastupitelé obce schvalují rozpočtové opatření č. 1/2019: 

výdaje celkem 203.390,- Kč; příjmy celkem 128.090,- Kč; 

rezerva – 75.300,- Kč. 

 

15) Zastupitelé obce volí redakční radu pro tvorbu Ohrobeckého 

zpravodaje ve složení: Monika Keřková, Miroslav Kaňa, Jiří 

Votánek, Otakar Janeba, Hana Adamkovičová 

 

 

  

 

 

 Ing Otakar Janeba          Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec   místostarosta obce Ohrobec 

 


