
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 8/2020/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 21. října 2020 

 

k bodu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

k bodu jednání4)   

  Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2020, 

kterým jsou celkově: 

 příjmy            (+ 291.000,- Kč) 23.799.533,10 Kč 

 výdaje            ( + 88.182,- Kč) 25.311.592,00 Kč 

 financování      (+ 202.818,- Kč)   -  1.512.058,90 Kč  

 

k bodu jednání 5) 

 a)  Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na 

akci „odbahnění horního rybníku, společnost AKORA s.r.o., IČO: 

25174495, která provede práce za celkovou částku 1.176.000,- 

Kč bez DPH. 

 b)  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na „Odbahnění 

horního rybníku“ se společností AKORA s.r.o., IČO: 25174495 za 

celkovou částku 1.176.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. 

 

k bodu jednání 6) 

 a)  Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na 

akci „Rekonstrukce a obnova křížku“, akademického sochaře  a 

restaurátora Jana Vícha,  IČO: 48090395, který provede práce 

za celkovou částku 107.000,- Kč bez DPH. 

 

 b)  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na 

„Rekonstrukci a obnovu křížku“ s akademickým sochařem a 

restaurátorem Janem Víchem, IČO: 48090395 za celkovou částku 

107.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 



k bodu jednání 7) 

 a) Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 11/2017 ze dne 

7.6.2017. 

 

 b) Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením záměru prodat 

pozemky par.č. 241/13, 241/14 a 241/15 až po pravomocném 

rozhodnutí soudu ve věci zřízení věcného břemeno.  

 

 

k bodu jednání 8) 

 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci komunikací V Zahrádkách a Károvská do programu 

MMR dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních 

komunikací. 

 

k bodu jednání 9) 

 Zastupitelstvo schvaluje Plán financování obnovy vodovodů 

a kanalizací pro vlastníka Obec Ohrobec na období 2020 – 2029 

a pověřuje starostu k podpisu plánu. 

 

k bodu jednání 11) 

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 

zhotovitele přístavby I. stupně ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

  Jiří Ovčáček     Jiří Votánek 

místostarosta obce Ohrobec        zastupitelstva obce 


