
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 2/2021/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 14. dubna 2021 

 

 

 

K bodu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

 

K bodu jednání 2 a)  

 Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje studii stavby ZŠ II. 

stupně. 

  

K bodu jednání 2 b)  

 Zastupitelstvo obce Ohrobec  schvaluje vyhlášení 

výběrového řízení na vypracování projektu na stavbu II. stupně 

ZŠ, které provede firma Witero s.r.o , IČ: 24235865. 

Kritéria70 % cena, 30 % termín. 

 

k bodu jednání 2 c) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec volí výběrovou komisi na VŘ -  

vypracování projektu stavby základní ZŠ II. stupně ve složení: 

Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa, Jan Jeglík 

náhradník: Otakar Janeba. 

 

 

K bodu jednání 3) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje jednací řád. 

  

 

 

k bodu jednání 4)a) 

 Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na 

zhotovitele přístavby ZŠ, firmu PAMAK s.r.o., IČ: 25779656, 

která provede práce celkovou částku 1.558.628,35 Kč bez DPH 

 

 

 

k bodu jednání 4) b) 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na „Přístavbu ZŠ „ se 



společností PAMAK s.r.o., IČ: 25779656 za celkovou částku 

1.558.628,35 Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

 

k bodu jednání 4) c) 

 Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s projektovým 

záměrem a investičním záměrem realizace projektu. 

 

 

k bodu jednání 4) d) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje, že při získání dotace 

má dostatečné finanční prostředky na spolufinancování realizace 

akce v nezbytné výši. 

 

 

k bodu jednání 4) e) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec pověřuje Vladimíra Strouhala 

k zpracování návrhu řešení dopravní bezpečnosti v ulici V Dolích. 

 

 

 

k bodu jednání 5) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec zamítlo žádost KČ Čtyřlístku  

 

 

 

k bodu jednání 6)  

 Zastupitelstvo obce Ohrobec zamítlo žádost Linky bezpečí, 

z.s. o mimořádný finanční příspěvek ve výši 7.500,- Kč. 

 

 

k bodu jednání 7) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje kupní smlouvu na 

Malotraktor Antonio Carraro TIGRE 3800 od společnosti KOMATEC 

s.r.o., IČ: 06964826 za cenu 632.830,- Kč včetně DPH a 

pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

 

k bodu jednání 8)  

 Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Příkazní smlouvu o 

zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výsadba stromů 

v obci Ohrobec“ se společností Witero s.r.o., IČ: 24235865, za 

cenu 10.000,- Kč.  

 

 

k bodu jednání 9) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření  

 

 



č. 2/2021, kterými jsou celkově: 

 příjmy             0,- Kč 

 výdaje          165.000,- Kč 

 financování   - 165.000,- Kč 

 

 

k bodu jednání 10) 

 Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu č. 04/2020 

společnosti ČEPS, a.s., IČ: 25702556, která daruje Základní 

škole a Mateřské škole Ohrobec, příspěvková organizace, IČ 

08907960, 10 ks sestav, sestávající z 5x PC DELL OptiPlex 

7040, 5x PC DELL OptiPlex 9020 a 10 ks monitoru LCD DELL 24“. 

 

 

k bodu jednání 11) a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí rezignaci Mgr. 

Aleny Brotánkové na funkci předsedy a člena kontrolního 

výboru. 

 

 

k bodu jednání 11) b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí předsedu kontrolního výboru 

Mgr. Bc. Jana Jeglíka 

 

 

k bodu jednání 11) c) 

 Zastupitelstvo obce Ohrobec stanovuje měsíční odměnu 

předsedovi výboru, dle schváleného usnesení č. 9/2019/Z ze dne 

11.12.2019  tj. 3500,- Kč od 15.4.2021.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                    

        starosta obce                   místostarosta obce  


