
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 9/2020/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 16. prosince 2020 

 

K bodu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

K bodu jednání 2 a)  

 Zastupitelstvo schvaluje přístavbu základní školy v obci 

Ohrobec. 

 Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí s podáním žádosti na 

přístavbu ZŠ do programu MMR dotační titul 117d8210E 

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.   

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení, 

které provede firma Witero s.r.o. Kritéria pro VŘ : 70% cena, 

30% doba realizace. 

 Zastupitelstvo volí výběrovou komisi na VŘ -  přístavba ZŚ 

ve složení: J. Jeglík, J. Votánek, A. Škorpa 

náhradník: J. Ovčáček. 

  

K bodu jednání 2 b)  

 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci komunikací ulic 

V Zahrádkách, Šumavská a Jarovská. 

 Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o 

dotaci na rekonstrukci místních komunikací V Zahrádkách, 

Šumavská a Jarovská do programu MMR dotační titul 117d8210A 

Podpora obnovy místních komunikací. 

 

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení, 

které provede firma Witero s.r.o. Kritéria pro VŘ : 70% cena, 

30% doba realizace. 

 Zastupitelstvo volí výběrovou komisi na VŘ –  rekonstrukce 

komunikací ve složení: J. Jeglík,  J. Votánek,  A. Škorpa 

náhradník: J. Ovčáček.   

 

 



K bodu jednání 2 c) 

 Zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci hřiště v obci 

Ohrobec. 

 Zastupitelstvo schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o 

dotaci na rekonstrukci hřiště do programu MMR, dotační titul 

117d810H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního 

odpočinku. 

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení, 

které provede firma Witero s.r.o.. 

 Zastupitelstvo volí výběrovou komisi na VŘ – rekonstrukci 

hřiště ve složení: J. Jeglík,  J. Votánek,  A. Škorpa 

náhradník: J. Ovčáček. 

 

k bodu jednání 2 d) 

 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na 

výsadbu smíšeného stromořadí podél polní cesty v obci Ohrobec  

ze Státního fondu životního prostředí. 

 

K bodu jednání 3 a) 

 Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu obce Ohrobec na 

rok 2021: 

 příjmy      18.485.475,00 Kč 

 výdaje      35.130.000,00 Kč 

 financování  - 16.644.525,00 Kč.  

 

K bodu jednání 3 b) 

Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 

Ohrobec pro rok 2021 ve výši 932.000,- Kč. 

 

 

k bodu jednání 3 c) 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ohrobec k provedení 

případného rozpočtového opatření č. 5 do 31.12.2020. O 

provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším 

zasedání.  

 

 

k bodu jednání 3 d) 

Zastupitelstvo schvaluje Střednědobý výhled Obce Ohrobec na 

období 2022 – 2025. 

 

 



k bodu jednání 4) 

 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na 

rozšíření vozovky a stavbu chodníku v části ulice U Rybníků II 

z 8. výzvy MAS Dolnobřežansko, programového rámce IROP.  

 

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení, 

které provede firma Witero s.r.o. Kritéria pro VŘ : 70% cena, 

30% doba realizace. 

 Zastupitelstvo volí výběrovou komisi na VŘ – rozšíření 

vozovky a stavbu chodníku v části ulice U Rybníků II ve 

složení: J. Jeglík,  J. Votánek,  A. Škorpa 

náhradník: J. Ovčáček. 

 

k bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje umístění budovy nové 

základní školy, variantu b) na pozemku par.č. 469/5.  

 

 

k bodu jednání 6 a) 

Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování poskytnutých dotací na rok 

2020 s tím, že hasiči dotaci ve výši 5.000,- Kč doposud 

nevrátili.  

 

 

k bodu jednání 6 b) 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení dotace Obce Ohrobec na rok 

2021 a stanovení jejich pravidel  s tím, že žadatele mohou své 

žádosti podat do 29.1.2020 do 12h na OÚ podatelna.  

 

 

k bodu jednání 7 a) 

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 

kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. 

 

 

k bodu jednání 7 b) 

Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro poskytování finančního 

příspěvku obce Ohrobec na úhradu poplatku za komunální odpad 

č. 1/2020 

 

k bodu jednání 8 a) 

Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o provozování vodovodního řadu 

s obcí Zvole. Pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Dohody 

je přílohou tištěného zápisu.  



k bodu jednání 8 b) 

Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu s Obcí Libeř, kdy 

Obec Libeř daruje Obci Ohrobec podíl 16,77 předmětného díla – 

vodovod obtok Libně, v účetní hodnotě 1.434.940,36 Kč. 

Darovací smlouva je přílohou tištěného zápisu.  

 

 

k bodu jednání 9 a) 

Zastupitelstvo schvaluje cenu pro vodné na rok 2021 ve výši 

52,57 Kč bez DPH. 

 

k bodu jednání 9 b) 

Zastupitelstvo schvaluje cenu pro stočné na rok 2021 ve výši 

41,75 Kč bez DPH. 

 

 

k bodu jednání 11 a) 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu se spol. WITERO 

s.r.o. na administraci výběrového řízení veřejné zakázky 

„Výstavba chodníku v ulici U Rybníků II, obec Ohrobec“ a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh příkazní smlouvy je 

přílohou tištěného zápisu.  

 

k bodu jednání 11 b) 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu se spol. WITERO 

s.r.o. na podání žádosti o dotaci a administraci výběrového 

řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce místních komunikací 

Jarovská, V Zahrádkách, Šumavská v obci Ohrobec“ a pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Návrh příkazní smlouvy je přílohou 

tištěného zápisu. 

 

k bodu jednání 11 c) 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu se spol. WITERO 

s.r.o. na podání žádosti o dotaci a administraci výběrového 

řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce hřiště v obci Ohrobec“ a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh příkazní smlouvy je 

přílohou tištěného zápisu. 

 

k bodu jednání 11 d) 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu se spol. WITERO 

s.r.o. na podání žádosti o dotaci a administraci výběrového 

řízení veřejné zakázky „Přístavba Základní školy v obci 

Ohrobec“ a pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh příkazní 

smlouvy je přílohou tištěného zápisu.  

 

k bodu jednání 12) 



Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 

3/2020/Z ze dne 11.5.2020 se společností NEO BUILDER a.s., IČ: 

05553750, o navýšení ceny za dílo o 22.112,00 Kč bez DPH a 

pověřují starostu k jeho podpisu. Návrh Dodatku č. 3 je 

přílohou tištěného zápisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                    

        starosta obce                   místostarosta obce  


