
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 8/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 6.listopadu 2019 

 

 

 k dobu jednání 1)   

 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

 

k bodu jednání 2)a) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce na pozemky 

p.č. st.p.30 o výměře 193 m
2
, jehož součástí je budova s č.p. 5 

– základní škola s vybavením a pozemek p.č. stav.p. 1244 o 

výměře 500 m
2
 jehož součástí je budova čp. 600 – tělocvična 

s vybavením příspěvkové organizaci Základní škola Zvole a 

pověřují starostu k jejímu podpisu.   

    2)b) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce na pozemky 

p.č. st.p.15/1 o výměře 252 m
2
, jehož součástí je budova s č.p. 

6 – mateřská škola s vybavením a pozemek p.č. 12/1 o výměře 

716 m
2
 příspěvkové organizaci Mateřská škola Zvole a pověřují 

starostu k jejímu podpisu.   

 

 

k bodu jednání 3)  

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na akci 

rekonstrukce části ulice Višňová a Na Širokém III v celkové 

výši 870.800,- Kč bez DPH se společností HES stavební s.r.o.a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy o dílo je 

přílohou zápisu. 

 

 

k bodu jednání 4)  

 Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění 

přípravy žádosti o dotaci a zajištění výběrového řízení 

veřejné zakázky k projektu s názvem „Rekonstrukce místních 

komunikací ul. V Zahrádkách a Károvská“ se společností WITERO 

s.r.o. a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

 

 



k bodu jednání 5)a) 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení uzavřeného výběrového 

řízení veřejné zakázky na stavební práce k projektu „výstavba 

obchodu v obci Ohrobec“ s kritérii: cena  60 %, doba výstavby 

20.%, reference 20 %. Maximální cena je 2,3 mil. Kč bez DPH.  

 

 

    

 

   5)b) 

Zastupitelstvo schvaluje hodnotící a výběrovou komisi 

výběrového řízení veřejné zakázky na stavební práce k projektu 

“Výstavba obchodu v obci Ohrobec“  ve složení: 

Vladimír Strouhal, Jiří Votánek, Antonín Škorpa.  

 

Náhradiníci: Otakar Janeba, Jiří Ovčáček, Petra Pavelková 

 

 

   5)c) 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění 

přípravy a průběhu výběrového řízení veřejné zakázky 

k projektu s názvem „Výstavba obchodu v obci Ohrobec“ se 

společností WITERO s.r.o. za cenu 17.000,- Kč bez DPH a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Příkazní smlouvy je 

přílohou zápisu. 

 

k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo zamítá žádost Ing. Martina Kramla na odkoupení 

části pozemku par.č. 469/24. 

 

k bodu jednání 7)  

Zastupitelstvo bere na vědomí, že zahajují práce na úpravě 

regulativ současného územního plánu Obec Ohrobec. 

 

k bodu jednání 8)   

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6, kdy jsou 

celkově: 

výdaje zvýšeny o             200.000,-  Kč 

příjmy zvýšeny o          4.344.461,85 Kč 

financování sníženo o           4.144.461,85 Kč. 

 

k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo schvaluje navrhovanou variantu finančního 

výboru na úpravu poplatku za odpad s tím, že bude na pracovní 

schůzce znovu prodiskutován věk pro dosažení slevy a na 

příštím zasedání bude předložen návrh nové obecně závazné 

vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.  

 

 



 

 

k bodu jednání 10) 

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o 

místním poplatku ze psů.  

 

k bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o 

místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 

k bodu jednání 12) 

Zastupitelstvo schvaluje vypracování projektu na odbahnění 

vodní nádrže na p.č. 2/1 k.ú. Ohrobec, který je v majetku 

obce, zřízení ochranné nádržky u nátoku do rybníku, zaměření 

mocnosti a rozborů sedimentu a prověření výpustního zařízení 

včetně těsnosti hráze ve výši 87.035,- Kč vč. DPH společností 

Anylopex plus s.r.o. 

 

 

k bodu jednání 13) 

Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 1 Nájemní smlouvy na 

pronájem rybníku na pozemku p.č. 2/1 ze dne 2.11.2015 

na prodloužení pronájmu  do 31.3.2020  s MUDr. Martinem 

Švestkou a pověřují starostu k podpisu Dodatku č. 1 nájemní 

smlouvy. 

 

k bodu jednání 14) 

Zastupitelstvo schvaluje „Smlouvu o poskytnutí příspěvku obci“ 

mezi Obcí Ohrobec a majiteli 14ti pozemků přilehlých k pozemku 

p.č. 268/1 a 268/18 komunikace V Zahrádkách, kdy výše každého 

z poskytovatelů (vlastníka nebo spoluvlastníků)  je 15.132,- 

Kč a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

k bodu jednání 15) 

Zastupitelstvo schvaluje trojstrannou „Smlouvu o advokátní 

úschově“ mezi Obcí Ohrobec, společností HRABA & CONSORTES 

s.r.o. a majiteli  14ti pozemků přiléhajících k pozemkům  

par.č. 268/1 a 268/18 (část komunikace V Zahrádkách) a 

pověřují starostu k podpisu Smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba        Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec     místostarosta obce Ohrobec 


