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Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Ohrobec, 

konaného dne 30.11.2010 

 

 

Přítomni: Ing. M. Zázvorková, PhDr. P. Makovský, MgA. L. Miffek,   

                A. Peroutová, J. Votánek, M. Machata, Ing. J. Klak   

 

Omluven: M. Hrubá, Ing. T. Maruniak 

 

Zapisovatelka: Hana Adamkovičová 

 

Ověřovatele zápisu: L. Miffek, M. Machata 

 

Program: 

1. Složení slibu zastupitele 

2. Rozpočtové opatření č. IV 

3. Žádost o snížení odměny za výkon funkce člena výboru (A. Peroutová, J.Lípová,      

      M.Hüttel) a místostarosta (P.Makovský) 

4.   Pracovní náplně místostarostů obce a priority zastupitelstva 

 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce, ověřovatelích zápisu a programu zasedání takto: 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů. 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Ohrobec (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19 hodin 

starostkou obce Michaelou Zázvorkovou (dále jako „předsedající“).  

 

1. Složení slibu zastupitele – Ing. Jan Klak přečetl slib stanovený v § 69 zákona o obcích: „Slibuji 

věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Svým 

podpisem potvrdil složení slibu. 

 

 

2. Rozpočtové opatření č. 4. Předsedající přečetla příjmy a výdaje rozpočtového opatření č. 4 obce 

Ohrobec pro rok 2010 – navýšení příjmů a výdajů o 319 878,8  Kč (viz příloha). 

Zastupitelé hlasovali o rozpočtovém opatření č. 4 pro rok 2010 obce Ohrobec takto: 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0;     Zdrželi se: 0. 

 

3. Žádost o snížení odměny za výkon funkce člena výboru - A. Peroutová, J.Lípová,    

M.Hüttel a místostarosta P.Makovský. Předsedající, starostka M. Zázvorková přijala od zde 

uvedených členů výboru a místostarosty žádost o snížení odměny za jejich funkci na nulu. Vzdávají 

se svých odměn.  

Zastupitelé hlasovali o vzdání se svých odměn za výkon funkce člena výboru paní A.Peroutové, 

J.Lípové, M.Hüttela a místostarosty P.Makovského takto: 

Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů;    Proti: 0;    Zdrželi se: 1 – A.Peroutová 

 

4. Místostarosta P.Makovský -  Na prvním veřejném zasedání zastupitelstva obce bylo slíbeno 

občanům představení hlavních náplní místostarostů obce a také priority zastupitelstva, termíny 

jednotlivých kroků a kdo je ze zastupitelstva za plnění garantem. 
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Mezi hlavní priority zastupitelstva patří především: 

 

a) Smysluplné využití obecního statku 

Termín návrhu řešení: březen 2011 

Odpovídá: Pavel Makovský 

 

b) Rekonstrukce staré čističky 

Termín: podle možností a termínů dotačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

 

c) Dostavíme chodníky podél frekventovaných ulic Károvská a Zvolská.   

Termín: po vyřešení vlastnických práv, předpoklad  2011-2012 

      Odpovídá: Michaela Zázvorková 

 

d) Zřízení mateřské školy v obci 

Odpovídá: Jiří Votánek 

Termín návrhu řešení: únor 2011 

 

e) Vybudování nové autobusové zastávky v ul. Zvolská a rekonstrukce stávajících.  

Termín: po vyřešení vlastnických práv, předpoklad 2011 

     Odpovídá: Michaela Zázvorková 

 

f) Dokončení zbývajících úseků vodovodu a kanalizace.  

Termín: podle možností a termínů dotačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

 

g) Rekonstrukce přečerpávacích stanic kalů 

Termín: podle možností a termínů dotačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

 

h) Získat finance na další opravy a výstavbu místních komunikací 

Termín: podle možností a termínů dotačních programů 

Odpovídá: Pavel Makovský 

 

i) Hledání cest ke snížení vodného a stočného 

Termín průzkumu stavu  a první návrhy : březen 2011 

Odpovídá: Michal Machata 

 

j) Pokračování ve vydávání zpravodaje, využit bude i k podpoře a propagaci místních 

podnikatelů a firem 

Termín: ihned 

Odpovídá: redakční rada 
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Náplně místostarostů: 

 

 

1. místostarosta, PhDr. Pavel Makovský, MBA: 

 

Hlavní oblasti působnosti: 

 

a. Strategie – kompletace návrhů na rozvoj obce, návrh priorit a postupu 

b. Fondy EU – hledání dotačních příležitostí z EU pro obec 

c. Dotace – hledání dalších dotačních příležitostí v rámci ČR 

d. Časopis – redakční rada 

e. Investice  a územní rozvoj – koordinace a příprava případných investic 

f. Komunikace s vybranými ministerstvy, krajem, atd. 

g. Ostatní podle dohody 

 

Projekty: 

 

Zmapování dotačních možností z EU pro obec 

Termín: 31.12.2010 a následně pravidelná aktualizace 

 

Zmapování dalších možností získávat peníze z ČR (především kraj a ministerstva) 

Termín: 28. 2.2011 a následně pravidelná aktualizace 

 

Strategie – kompletace návrhů na rozvoj obce, návrh priorit a postupu 

Termín: 30.1.2011 a následně pravidelná aktualizace 

 

2. místostarosta Jiří Votánek 

 

 Odpovědnost za záležitosti spojené s technickou správou obce  (kontakt na webu obce) 

 

a. Celoroční údržba cest a chodníků (zimní údržba, opravy) 

b. Údržba veřejné zeleně  

c. Úklid v obci (zastávky, kontejnery, apod.) 

d. Zajišťování  odstranění poruch  

e. Správu budov v majetku obce 

f. Správa strojového parku 

g. Lesní hospodářství 

h. Řízení pracovní čety 

i. Pravidelná kontrola stavu dětských hřišť 

 

 

Projekty: 

 

Inventura technického vybavení obce a jeho stavu s návrhem na další postup pro volební 

období 2010-2014  

 Termín pro projednání zastupitelstvem: 14.12.2010 

 

Prověření připravenosti na zimní údržbu v obci 

 a. Prověření připravenosti na zimní údržbu 2010 
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 b. Problematika zimní údržby chodníků a eliminace rizika odpovědnosti obce vůči zranění     

      občanů. 

  Termín pro projednání zastupitelstvem: 14.12.2010 

 

Návrh řešení údržby v obci na období 2011 – 2014. Navržení řešení zimní údržby na 2011-2014 

(prověření a výpočty variant vlastní údržba, pronájem, kombinace, stávající stav, atd.)  

 Termín pro projednání zastupitelstvem: konec ledna 2011 

 

Návrh řešení problematiky lesního hospodářství. Zkusit spočítat možnost, že bychom se o les 

starali sami.  

 Termín pro projednání na zastupitelstvu: březen 2011 
 

 

5. Zastupitel M. Machata by se rád vzdal své odměny ve prospěch  hasičů naší obce. 

 

 Zastupitelé hlasovali o vzdání se odměny pana Michala Machaty ve prospěch hasičů takto: 

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0;     Zdrželi se: 0. 

 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:21 hodin. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce Ing. Jana Klaka 

3) Rozpočtové opatření č. 4 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 1.12.2010 

 

Zapisovatel: 

 

 

Ověřovatelé:             ..............................................  dne .................................... 

 

          ..............................................  dne .................................... 

 

Starosta:                    ..............................................  dne ..................................... 

 

Místostarosta:           ..............................................  dne ..................................... 

 

 

 

 

 

Razítko obce: 


