
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 1/2021/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 17. února 2021 

 

 

 

 

K bodu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

K bodu jednání 2 a)  

 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na 

Ministerstvo financí na přístavbu budovy základní školy. 

  

K bodu jednání 2 b)  

 Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 9/2020/Z , bod 2a) 

kritéria výběrového řízení na přístavbu ZŠ ze dne 16.12.2020  

a schvaluje kritérium pro VŘ na přístavbu ZŠ - výše ceny.  

 

 

K bodu jednání 3) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec  schvaluje přijetí dotace z 

rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč na akci Projektová 

dokumentace DÚR a DSP projekt Vybudování 2. stupně ZŠ Ohrobec. 

  

 

 

k bodu jednání 4) 

 Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s Městem Jílové 

u Prahy ve věci darování částky 5.000,- Kč určené na pořízení 

praporu pro stanici HZS Jílové u Prahy a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. Návrh Darovací smlouvy je přílohou tištěného 

zápisu.  

 

 

 

 

 

 



k bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí grantů : 

KC Čtyřlístek      0,- Kč 

Strejc Jaroslav 25.000,- Kč 

Junák skauti - 

Medvíďata 

10.000,- Kč 

Sokol Zvole, z.s. 7.000,- Kč 

Strouhal Vladimír 10.000,- Kč 

Sportovní 

akademie Dušek 

Martin 

 5.000,- Kč 

Sang z.s. 5.000,- Kč 

Vigvam, z.ú.     0,- Kč 

SDH Ohrobec 10.000,- Kč 

Linka Bezpečí     0,- Kč 

 

 

k bodu jednání 6 a) 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020: 

Celkově:  příjmy                3 836 918 Kč  

          výdaje              - 5 340 000 Kč 

 financování              9 176 918 Kč 

 

 

k bodu jednání 6 b) 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021: 

Celkově:  příjmy                      518 380 Kč  

          výdaje                      525 880 Kč 

      financování                 7 500 Kč 

 

 

 

 

k bodu jednání 7 

Zastupitelstvo schvaluje  Vnitřní směrnici obce Ohrobec č. 

1/2021 – Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

 



k bodu jednání 8 a) 

Zastupitelé souhlasí s nákupem zahradního žacího traktoru SECO 

s příslušenstvím za cenu 84.900,- Kč s DPH. 

 

k bodu jednání 8 b) 

Zastupitelstvo stanovuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele 

komunálního malotraktoru ve složení: O. Janeba, J. Votánek a 

P. Pavelka. 

 

 

k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na 

stavbu „odbahnění Horního rybníku“ kdy se celková částka 

navyšuje o vícepráce o 204.511,30 Kč bez DPH se společností 

AKORA s.r.o. a pověřuje starostu k jeho podpisu. 

 

 

k bodu jednání 10) 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na stavbu 

chodníku a rozšíření vozovky v ulici U Rybníků II, které 

provede firma Witero s.r.o. Kritéria pro VŘ je 100% cena a 

zastupitelstvo volí výběrovou komisi na VŘ -  stavba chodníku 

a rozšíření vozovky v ulici U Rybníků II ve složení: A. 

Škorpa, J. Ovčáček, J. Jeglík, náhradník: M. Červenka 

 

 

k bodu jednání 11)  

Zastupitelstvo bere na vědomí petici, podanou za petiční výbor 

panem V. Strouhalem, dne 17.2.2021,  týkající se rekonstrukce 

povrchu hřišť a považuje ji rozhodnutím zastupitelstva za 

vyřešenou. 

 

 

 

  

 

 Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                    

        starosta obce                   místostarosta obce  


