
Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91 

www.ohrobec.cz podatelna@ohrobec.cz  

Strana 1/4 

  
Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 24.6.2015 

začátek zasedání 20 hodin 
 
 

Přítomni: PhDr.P. Makovský, Ph.D., MBA, Ing. O. Janeba, J. Votánek, Mgr. A. Brotánková,  

Ing.  M. Červenka, Ing. M. Keřková, MPA, A. Škorpa, J. Ovčáček, J. Novotný, Ing. T. Maruniak, 

MgA. L. Miffek,  M. Klimentová 

 

Omluven:  M.Králová-Krkošková,  R. Hrabě, K. Tomeček 

 

 

Zasedání zahájil starosta P. Makovský v 20:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že 

zastupitelstvo je usnášeníschopné a že je z minulého zasedání ověřen zápis, který je zde 

k nahlédnutí.  

Jako zapisovatelku navrhl Hanu Adamkovičovou. Ověřovateli zápisu byli navrženi Alena 

Brotánková a Antonín Škorpa. 

 

Program: + doplnění 

 
1. Informace z obce 

2. Závěrečný účet obce za rok 2014 

3. Změna smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku 

4. Různé     -   účetní uzávěrka za rok 2014 

- Žádost CKS ZKO č. 760 DogFriends Ohrobec 

- Plán financování vodovodů a kanalizací¨ 

- Obchod v obci 

- Záměr pronajmout budovu čp. 5 a část budovy čp. 6 

 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové, ověřovatelích zápisu Aleně 

Brotánkové a Antonínu Škorpovi a o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 
 

1) Informace z obce 

- Tento týden byly zahájeny práce na opravu komunikací. Na zkoušku je pokládán asfaltový 

recyklát. 

- Práce na rekonstrukci spodní části budovy čp. 6 na další třídu mateřské školky probíhají 

v plném proudu.  

- Čtyřlístek – díky O. Janebovi a starostovi obce Zvole M. Stoklasovi se podařilo vyjednat 

náhradní prostory pro Čtyřlístek ve Zvoli ve spodní části budovy mateřské školky. Čtyřlístek 

je otevřen v těchto nových prostorách od 22.6.. 

- Práce na rekonstrukci budovy čp. 5 na třídy základní školy začaly v pondělí 22.6. Firma 

XEDOS se zavázala dokončit přestavbu za 90 dní. 
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2) Závěrečný účet obce za rok 2014 – obsahuje plnění rozpočtu, zprávu auditora, inventarizační 

zprávu. Závěrečný účet obce byl s přílohami předložen zastupitelstvu ke schválení. 

 

Zastupitelé schválili závěrečný účet za rok 2014 bez výhrad a připomínek takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0. 

 

3) Změna smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního majetku – dodatek č. 2.  

Z důvodu plánované výstavby nového přivaděče se prodlužuje smlouva na provozování vodovodu 

vždy na 1 rok tj. do 31.12.2016. 

 

Zastupitelé hlasovali o dodatku č. 2 – prodloužení Smlouvy o komplexním provozování 

infrastrukturního majetku do 31.12.2016 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0. 

 

4) Účetní závěrka za rok 2014. Předseda finančního výboru doporučil změnu ve výroku a ve 

vyjádření: 

Výrok o schválení účetní závěrky 

Zastupitelstvo obce schvaluje na základě výroku auditora účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a 

připomínek. 

 

Vyjádření účetní jednotky k výroku – druhá věta: 

… Zastupitelstvo konstatuje, že odpovědné osoby v průběhu celého roku prostřednictvím prováděné 

předběžné a průběžné finanční kontroly efektivně posuzovaly rizika a možné ztráty v hospodaření, 

které mohly v průběhu roku účetní jednotku ovlivnit a tím omezily vznik problémů, které by vedly 

k neschválení účetní závěrky. 

 

Zastupitelé schválili účetní závěrku za rok 2014 bez výhrad a připomínek takto:  

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0. 

 

5) Žádost CKS ZKO č. 760 DogFriends Ohrobec – základní kynologická organizace žádá o změnu 

využití grantu z původní žádosti (nákup sekačky na sekání trávy na „cvičáku“) na úhradu 

nájemného, popřípadě nákladů na akci „Voříškyáda“. Grant byl schválen ve výši 7.000,- Kč. 

 

Zastupitelé hlasovali o změnu využití grantu pro CKS ZKO č. 760 DogFriends Ohrobec takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 1 – A. Škorpa. 

 

 

6) Plán financování vodovodů a kanalizací - Jedná se o plán, který je třeba dokládat v případě 

žádostí o dotace na vodovod a kanalizaci. Výbor pro životní prostředí a finanční výbor 

prostudují tento plán, v případě potřeby vyvolají jednání s 1. SčV na některé změny nebo 

doplnění. 

 

Zastupitelé hlasovali o schválení Plánu financování vodovodů a kanalizací takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0. 

 

 

7) Obchod v obci – Majitelka žádá 800.000,- Kč za prodej objektu. Obec navrhuje 300.000,- Kč. Je 

třeba zlepšit služby.  
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Zastupitelé hlasovali o návrhu odkupu objektu obchodu na obecním pozemku ve výši 300.000,- Kč a o 

pověření starosty k podpisu kupní smlouvy, do 31.7.2015 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 1 – J. Votánek. 

 

 

8) a) Starosta obce – P. Makovský vysvětlil přítomným situaci se svým zdravotním stavem. Vzhledem 

k tomu, že není schopen dále vykonávat funkci starosty obce, rezignuje na tuto pozici. Dál zůstává 

v zastupitelstvu jako jeho člen a bude pomáhat obci při dotacích, komunikaci s úřady. 

Místostarosta O. Janeba ho zastupoval od března tohoto roku velmi dobře. Navrhuje jako starostu obce 

Otakara Janebu. Na pozici 1.místostarosty obce navrhuje Romana Hraběte.  

Zastupitelé hlasovali o návrhu volby na pozici neuvolněný starosta obce Ing. Otakara Janebu a  

na pozici neuvolněný  1.místostarota obce   Romana Hraběte od 25.6.2015 takto: 

 Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 2 –  O. Janeba, M. Klimentová 
 

b) Odměna neuvolněného starosty  se navrhuje ve výši 20.000,.- Kč, odměna neuvolněného 

1.místostarosty se navrhuje ve výši 5.000,- Kč.  

Zastupitelé hlasovali o odměnách neuvolněného starosty obce od 25.6.2015 ve výši 20.000,- Kč a 

o neuvolněného 1.místostarosty obce od 25.6.2015 ve výši 5.000,- Kč takto:  

Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 2 –  O. Janeba, M. Klimentová 

 

Ze zasedání odešla zastupitelka Markéta Klimentová 

 

 c) Člen rady obce – je navržen Pavel Makovský. 

 

Zastupitelé hlasovali o navrženém členu rady obce Pavlu Makovském takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 1 –  P. Makovský 

 

 d) Odměna pro člena rady obce P. Makovského – je navržena odměna ve výši člena 

výboru. 

 

Zastupitelé hlasovali o odměně P. Makovskému ve výši člena výboru takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 1 –  P. Makovský 

 
9)  a) Pověření starosty obce od 25.6.2015 -  k provedení možného rozpočtového opatření nutného 

k financování obce v roce 2015 

- zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, příp. od jiných subjektů 

(může navýšit celkový objem příjmů i výdajů o stejnou výši - tzn. o výši přijaté dotace, 

příspěvku, daru či jiného příjmu; 

- převod finančních prostředků z důvodu objektivně působících skutečností, které ovlivňují plnění 

rozpočtu, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce (tzn.  nezvyšuje 

se celkový objem výdajů obce); 

- zapojení finanční rezervy na plánované výdaje s pořízením projektové dokumentace: 

cyklostezka, oprava ČOV a kanalizace, vodovod – přivaděč;  

Zastupitelé hlasovali o pověření starosty k provedení možného rozpočtového opatření nutného 

k financování obce v roce 2015 u výše uvedených úkonů od data 25.6.2015 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0 
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 b) Pověření starosty obce od 25.6.2015 – k těmto úkonům: 

    - k přijetí a podpisu darovacích smluv na vodovodní a kanalizační řady vybudovaných 

do roku 2011 formou daru a následnému podepsání darovacích smluv. Jedná se o 

řady vybudované investory – sdružení občanů; 

    - k přijetí pozemků pod komunikací - viz příloha, a podpisu darovacích smluv na 

pozemky ležících pod komunikacemi od jejich majitelů; 

    - k podpisu smluv o zřízení věcného břemena – služebnosti na pozemcích Obce 

Ohrobec ve prospěch ČEZ – elektro a zároveň i pro jiné sítě.          

 

Zastupitelé hlasovali o pověření starosty obce od 25.6.2015 na výše uvedené úkony takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

  
10)  Záměr pronajmout budovu čp. 5  na třídy základní školy a část budovy čp. 6 na mateřskou školu. 

Zastupitelé hlasovali o vyhlášení záměru pronajmout budovu čp. 5 na třídy základní školy a část 

budovy čp. 6 na mateřskou školu a pověřují budoucího starostu a 1.místostarostu k podpisu všech 

potřebných smluv a jiných smluvních dokumentů týkající se přípravy a provozu základní a 

mateřské školy v obci takto:  

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 0 

 

                                  
 

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:15 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 29.6. 2015. 

 

 

 

   ………………………………     ………………………………...      

PhDr.Pavel Makovský,Ph.D.,MBA                                                       Ing. Otakar Janeba   

       starosta obce Ohrobec      1.místostarosta obce Ohrobec 

 

 

 

     

Ověřovatelé zápisu:    ………………………………  ………………………………

                               Mgr. Alena Brotánková                                    Antonín Škorpa 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka:  ………………………………              

                Hana Adamkovičová 
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