
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 6/2020/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 31. srpna 2020 

 

k dobu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

k bodu jednání 2)   

 a) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020, 

kterým jsou celkově: 

 příjmy            2 383 520 Kč  

 výdaje            2 170 000 Kč 

  financování         213 520 Kč 
 

 b) Zastupitelstvo schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové 

organizaci Základní škola a Mateřská škola Ohrobec na energie 

a vodu o 250.000,- Kč. 

  

k bodu jednání 3) 

 a) Zastupitelstvo Obce Ohrobec souhlasí se zrušením 

výběrového řízení, vyhlášeného dne 12.8.2020 – „Obnova povrchu 

a odvodnění místních komunikací“ z důvodu nedodržení kritérií. 

 b) Zastupitelstvo Obce Ohrobec souhlasí s vyhlášením 

nového výběrového řízení na „Obnovu povrchu a odvodnění 

místních komunikací“ s kritérií - celková nabídková cena. 

Výběrové řízení provede firma WITERO s.r.o. za cenu 8.500,- Kč 

bez DPH (50% ceny prvního výběrového řízení).  

Zastupitelstvo volí za členy výběrové komise na výběrové 

řízení „Obnova povrchu a odvodnění místních komunikací“: 

Antonín Škorpa,  Jiří Votánek,   Vladimír Strouhal 

Náhradník:  Otakar Janeba 

 

k bodu jednání 5) 

 

 Zastupitelstvo Obce Ohrobec v rámci poskytnutí grantu ve 

výši 15.000,- Euro na akci „WiFi4EU Podpora připojení 

k internetu v místních komunitách od Výkonné agentury pro 

inovaci, Dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/3-2019/027549-033664, 

schvaluje firmu UVT Internet s.r.o., jako zhotovitele 

realizace projektu WIFI4EU. 



Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o dílo se spol.  

UVT Internet s.r.o. na realizaci projektu WIFI4EU.  Cena za 

zhotovení díla je 326.456,- Kč bez DPH.  Pověřuje starostu 

k podpisu Smlouvy o dílo.  

 

 

k bodu jednání 6) 

 

a)  Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje vyhlášení výběrového 

řízení na odbahnění horního rybníku, které provede firma 

WITERO s.r.o. s kritérii: nabízená cena, doba realizace do 

31.12.2020. 

 

b)  Zastupitelstvo volí za členy výběrové komise na výběrové 

řízení „odbahnění horního rybníku“: 

Vladimír Strouhal,    Jan Jeglík,    Jiří Ovčáček 

Náhradník:  Antonín Škorpa 

 

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 

o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního řadu, 

uzavřenou dne 24.4.2020 s obcemi Libeř, Zvole, Okrouhlo, 

Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou. Pověřuje starostu k jejímu 

podpisu.  

 

k bodu jednání 8)  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o 

dílo se spol. NEO Builder a.s. , na stavbu obchodu smíšeného 

zboží ze dne 11.5.2020, kdy dochází k navýšení ceny o dílo o 

334.438,18 Kč.  Pověřují starostu k podpisu Dodatku č. 2.  

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba     Ing. Monika Keřková, MPA 

   starosta obce Ohrobec    zastupitelka  obce  Ohrobec 

 


