
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 6/2022/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 14. září 2022 

 

 

 

 

K bodu jednání 1) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

 

 

K bodu jednání 2) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí Veřejnoprávní 

smlouvu o poskytnutí dotace podle Programu 2022 pro 

poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci 

Tematického zadání Rybníky a malé vodní nádrže Oblast podpory 

Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží na 

projekt Rekonstrukce Horního rybníku v obci Ohrobec, evidenční 

číslo projektu FŽP/RVN/046893/2022  ve výši 187.586,- Kč. 

 

 

K bodu jednání 3) a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o zřízení 

dobrovolného svazku obcí „Vodovodní přivaděč Zvole - Vrané“ s 

obcemi Vrané nad Vltavou, Březová – Oleško, Zvole a Okrouhlo  

a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

K bodu jednání 3) b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Stanovy dobrovolného 

svazku obcí „Vodovodní přivaděč Zvole - Vrané“. 

 

 

K bodu jednání 4) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 : 

• Příjmy   2.062.000,- Kč 

• Výdaje        778.000,- Kč 

• Financování  1.284.000,- Kč 

 

 

K bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyhlášení záměru směny 

pozemků: 

ve vlastnictví obce: par.č.  478/32 o výměře    6 m2 

 za pozemky:         par.č. 334/152 o výměře    9 m2  

                 a   par.č. 334/153 o výměře   44 m2. 



 

K bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o 

dílo na akci „oprava komunikací Jarovská, Šumavská, 

V Zahrádkách“ se společností Znakon a.s., IČ 26018055, kdy se 

cena navyšuje o 237.478,37 Kč bez DPH na celkovou částku 

11.507.870,01 Kč bez DPH. Pověřují starostu k jeho podpisu. 

 

 

K bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve výši 1 

433 000,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje na akci Rekonstrukce 

komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec evidenční 

číslo FRV/VEI/048481/2022 a pověřuje starostu obce k podpisu  

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

 

K bodu jednání 8) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec  bere na vědomí zprávu Kontrolního 

výboru. 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                    

    starosta obce                       místostarosta obce 


