
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 8/2021/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 15. prosince 2021 

 

 

K bodu jednání 1)  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

 

K bodu jednání 2) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 

7/2021, kterými jsou celkově: 

• příjmy               4.209.688,00   Kč 

• výdaje         -  3.690.000,00   Kč 

• financování          7.899.688,00   Kč   

 

 

K bodu jednání  3) a) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje rozpočet na rok 2022: 

• Příjmy celkem:              21.288.005,00 Kč 

• Výdaje celkem:              38.535.000,00 Kč 

• Financování rezerva:        -  17.246.995,00 Kč. 

 

 

 3) b) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje neinvestiční příspěvek ZŠ a 

MŠ Ohrobec pro rok 2022 ve výši 1.050.000,- Kč. 

 

 

 

K bodu jednání 4) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec pověřuje starostu obce Ohrobec 

k provedení případného rozpočtového opatření č. 8 do 

31.12.2021. O provedeném opatření bude starosta informovat ZO 

na nejbližším zasedání.  

 

 

K bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec projednalo předložené návrhy a 

rozhodlo o jednotlivých bodech následovně: 



zastupitelstvo obce Ohrobec: 

I. schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a koupi části podílu 

ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 

11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním 

rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 

236760, ve znění, v jakém je přílohou tohoto zápisu mezi obcí 

Vestec, IČ 00507644, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, jako 

prodávajícím a obcí Ohrobec jako kupujícím, jejímž předmětem 

bude prodej části podílu od společníka obce Vestec v této 

společnosti o velikosti 6,3 %, odpovídajícího vkladu na základní 

kapitál společnosti 6.300,- Kč, za kupní cenu ve výši 608.411,- 

Kč (slovy šest set osm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) 

obci Ohrobec a schvaluje rovněž koupi části podílu za uvedenou 

kupní cenu a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy a 

všemi úkony souvisejícími, jakož i souhlasí, aby starosta obce 

k jednotlivým úkonům případně zmocnil či pověřil další osobu 

(zejména advokáta); 

II. schvaluje přistoupení Obce Ohrobec do společnosti Technické 

služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 

3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 236760 a bere na vědomí 

a souhlasí se zněním zakladatelské listiny společnosti Technické 

služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 

3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u 

Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760 tak, jak je 

uvedeno v příloze tohoto zápisu; 

III. s účinností od 30. 6. 2022 deleguje jako svého zástupce pro 

účast na veškerých budoucích valných hromadách společnosti 

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617 starostu 

obce a pověřuje jej hlasováním na těchto valných hromadách, 

podpisem veškerých příslušných dokumentů a prováděním veškerých 

jednání a výkonem veškerých práv a povinností, jež bude obec 

Ohrobec mít jako společník společnosti, jakož i souhlasí s tím, 

aby delegovaný zástupce zmocnil ke svému zastoupení vždy na jednu 

konkrétní valnou hromadu jím vybraného libovolného člena 

zastupitelstva obce Ohrobec nebo advokáta; 

IV. navrhuje s jeho souhlasem následujícího zástupce obce jako 

člena dozorčí rady společnosti Technické služby Dolnobřežanska, 

s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, 

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 236760, Vladimíra Strouhala, nar. 19.3.1979, 

bytem V Dolích 21, 252 45 Ohrobec. 

 

K usnesení jsou nedílně připojené následující přílohy: 

1. Znění společenské smlouvy Technické služby Dolnobřežanska, 
s.r.o. účinné od 30. 6. 2022 

2. Znění smlouvy o převodu podílu ve společnosti Technické 
služby Dolnobřežanska, s.r.o. 

 

 



K bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje cenu pro vodné na 

rok 2022 ve výši 58,97 Kč bez DPH. 

 

    Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje cenu pro stočné na 

rok 2022 ve výši 41,78 Kč bez DPH 

 

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje vyúčtování všech 

poskytnutých dotací na rok 2021, vyjma poskytnuté dotaci pro  

SDH Ohrobec, kde je lhůta pro vyúčtování prodloužena do roku 

2022. 

 

K bodu jednání 8) 

  Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje vyhlášení dotace Obce 

Ohrobec na rok 2022 a stanovení jejich pravidel s tím, že 

žadatele mohou své žádosti podat do 31.1.2022 do 18 h. na 

podatelně OÚ.  

 

 

K bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Kupní smlouvu s paní 

Michaelou Královou Krkoškovou na nově vzniklé pozemky par.č. 

368/25 o výměře 2 m2 a par.č. 477/2 o výměře 50 m2 za celkovou 

částku 161.500,- Kč. Pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

K bodu jednání 10) 

Usnesení nebylo přijato. 

 

 

K bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje a souhlasí s podáním 

žádosti o dotaci na vybudování válečného pomníku z programu 

107290 Ministerstva obrany, dotační titul - Zachování a obnova 

historických hodnot I, IV. Výzva. 

 

 

 

k bodu jednání 12) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje a souhlasí s podáním 

žádosti na opravu výpusti horního rybníku ze Středočeského 

fondu životního prostředí a zemědělství. 

         

 



 

k bodu jednání 13) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje  Příkazní smlouvu 

společnosti WITERO s.r.o., IČ: 24235865, jejíž předmětem je 

příprava a podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce 

místních komunikací uvedených ve smlouvě. Pověřují starostu 

k jejímu podpisu. 

 

K bodu jednání 14)  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o  

dílo  se společností ZNAKON a.s., IČ: 26018055, předmětem 

dodatku je změna bankovní záruby na výši 176.579,20 Kč a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

 

K bodu jednání  15) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec pověřuje starostu k prověření 

možností způsobu stání před autoservisem ZIER u všech 

dotčených orgánů. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                   

   starosta obce                   místostarosta obce  

 


