
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 2/2022/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 23. března 2022 

 

 

 

k bodu jednání 1) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

 

k bodu jednání 2)     

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi 

obcí Ohrobec a DSO Dolnobřežansko, IČ: 86596713 na dopravní 

obslužnost. Pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

K bodu jednání 3) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu č. 1190900967 o 

poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České 

republiky, IČ: 00020729,  na akci „Výsadba smíšeného 

stromořadí podél polní cesty v obci Ohrobec“ s výší dotace 

181.135,- Kč. Pověřují starostu k jejímu podpisu.  

     

K bodu jednání 4) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o prodeji a koupi podílu s Obcí Vestec, IČ: 00507644. Jedná o 

upřesnění čl. II Smlouvy o převodu podílu ve společnosti 

Technické služby Dolnobřežanska s.r.o., IČ: 03711617 ze dne 

17.12.2021. Pověřují starostu k jeho podpisu.  

 

K bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvalují změnu č. 2 územního 

plánu Obce Ohrobec zkráceným postupem. Změna č. 2 ÚP Ohrobec 

spočívá v: 

• rozšíření plochy TI – technická infrastruktura, 

• zmenšení plochy NL – plochy určení k plnění funkce lesa 

na pozemcích par.č. 469/4, 469/28 a 470/3, k.ú. Ohrobec 

za účelem výstavby nové čističky odpadních vod, 

• umístění nezbytných komunikací pro napojení ČOV a nutné 

manipulační plochy. 

 

 

 



k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec zamítá žádost S. Vlčka o změnu 

využití pozemků par.č. 64/4 a 64/6 z „trvalého travního 

porost“ na pozemek, který je určený pro bydlení. 

      

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje poskytnutí dotací na rok 

2022 takto: 

Název spol. částka 

KC Čtyřlístek 5.000,- Kč 

Strejc 

Jaroslav 
25.000,- Kč 

Junák skauti 

- Medvíďata 
10.000,- Kč 

Sokol Zvole, 

z.s. 
5.000,- Kč 

Strouhal 

Vladimír 
5.000,- Kč 

Dušek Martin 5.000,- Kč 

Sang z.s.  5.000,- Kč 

Linka Bezpečí 5.000,- Kč 

 

 

 

k bodu jednání 8) 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022, kterými 

jsou celkově: 

• příjmy        - 29.100,- Kč 

 

• výdaje            - 14.400,- Kč 

 

• financování      - 14.700,-  Kč          

 



k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru na prodej části 

pozemku par.č. 334/92 o výměře cca 550 m2 s kritérii: minimální 

nabídková cena  je 4.500,- Kč, přednost mají vlastníci 

sousedních pozemků. 

 

k bodu jednání 10) 

Zastupitelstvo schvaluje zrušení názvu Bezinková na pozemku 

par.č. 334/92. 

 

k bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu kontrolního výboru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Otakar Janeba       Jiří Ovčáček                   

       starosta obce                     místostarosta obce  


