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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 18.11.2015 

začátek zasedání 20 hodin 
 
 

Přítomni: Ing. O. Janeba, Mgr. A. Brotánková, Ing.  M. Červenka, Ing. M. Keřková, MPA,  

A. Škorpa, J. Novotný, M. Klimentová, R. Hrabě, 

 

Omluven:  M.Králová-Krkošková,  K. Tomeček, Ing. T. Maruniak, PhDr.P. Makovský, Ph.D., 

MBA, MgA.L. Miffek, J. Ovčáček, J. Votánek,   

 

 

Zasedání zahájil starosta O Janeba ve 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. Zřizovací listina JSDH Ohrobec 

3. Vyhlášení grantů pro rok 2016 

4. Návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2016 

5. OZV č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, třídění……. odpadů 

6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – pro par.č. 364/7 

7. Různé   -         Darovací smlouva – škoda Felicia – Obec Zvole 

- Nabídky pojišťovacích makléřů 

-  Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce – rozšíření o druhou třídu MŠ 

- Pověření starosty obce k podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o výpůjčce   

- Pověření starosty obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy s obcí Zvole 

- Rozpočtové opatření č. V  

- Úprava mzdy pro člena rady  

 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové, ověřovateli zápisu Aleně 

Brotánkové a Antonínu Škorpovi a o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

1) Informace z obce 

- ZŠ – 21.11. bude slavnostní otevření. Škola – stavba – jsou sepsány nedodělky,  R.Hrabě 

každý den kontroluje. 

- Fotovoltaické panely na budově školy – je špatná komunikace s vedením SolWin.  

- Je osazen vánoční strom u hřiště mezi rybníky, 

- Bylo vybudováno parkoviště za ČOV pro základní školu 

- Zvonička byla posunuta a v současné době se pracuje na jejím restaurování 
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Kultura:  25.11. cestovatelský večer – Francie v srdci Karibiku 

28.11. Vázání věnců 

  5.12. Mikuláš – jako minulý rok Mikuláš s čertem přijedou na voze taženém koňmi na 3     

                           stanoviště po obci 

                 20.12. Zpívání pod stromem + betlémské světlo – v letošním roce bude v prostoru      

                            mezi rybníky. 

 
2) Zřizovací listina JSDH Ohrobec – z důvodu legislativních změn je připravena nová zřizovací listina JSDH 

Ohrobec. 

Zastupitelé hlasovali o schválení zřizovací listiny JSDH Ohrobec a o pověření starosty k jejímu podpisu takto:  

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
 

3) Vyhlášení grantů pro rok 2016 – stejně jako v předcházejících letech zaměření projektových žádostí o grant 

jsou veřejně prospěšné aktivity. Maximální celková výše je 60.000,- Kč. Min. a max. výše příspěvku na 

projekt je 2.000,- Kč – 20.000,-  Kč. Žádost lze podat do 18.12.2015 do 12 hodin.    

Zastupitelé hlasovali o vyhlášení grantů na rok 2016 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

4) Návrh kalkulace vodného a stočného na rok 2016. Výše vodného 50,- Kč/ m
3
 a stočného 40,93 

Kč/m
3
 bez DPH zůstávají ve stejné výši jako v letošním roce. 

Zastupitelé hlasovali o výši ceny vodného 50,- Kč/ m
3
 a stočného 40,93 Kč/m

3
 bez DPH takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

5) OZV č. 2/2015 o systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů – podle novely zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., nová vyhláška upravuje 

nakládání s bioodpady a kovy. 

Zastupitelé hlasovali o schválení OZV č. 2/2015 O systému shromažďováním, sběru, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

6) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – pro par.č. 364/7 - se 

spol. ČEZ Distribuce, zastoupenou firmou Elektromontáže s.r.o. Jedná se o kabelové vedení nízkého 

napětí  v ulici U Planin, k pozemku par.č. 364/7.   Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 8 m 

délkových = tj, 1.600,- Kč. 

Zastupitelé hlasovali o schválení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  

 č. IP-12-6009446/VB/01 a o pověření starosty k jejímu podpisu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

  

7) Darovací smlouva – škoda Felicia – Obec Zvole. Vozidlo je rok výroby 1999, pořizovací hodnota 

dle smlouvy je 316.373,- Kč. Obec Ohrobec nemůže takto přijmout vozidlo, je třeba vyčíslit 

skutečnou cenu vozidla (po odečtení odpisů). 

Zastupitelé hlasovali o schválení darovací smlouvy – přijmout dar od Obce Zvole, vozidlo Škoda 

Felicia v hodnotě 316.373,- Kč takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 0 hlasů; Proti: 8; Zdrželi se: 0. 
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8) Nabídky pojišťovacích makléřů – finanční výbor hodnotil 3 nabídky. Výsledné pořadí je 1. ČIFO; 

2. INPOL a 3. Stone and Belter. 

Zastupitelé berou na vědomí vyhodnocení nabídek pojišťovacích makléřů. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 
9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce – rozšíření o druhou třídu MŠ – původní Smlouva o 

výpůjčce byla na první třídu MŠ a venkovní prostory. V dodatku č. 1 je rozšíření v článku 1 – bod 1 – 

„Půjčitel ….. předává vypůjčiteli k dočasnému bezplatnému užívání majetek – celou budovu čp. 6, 

včetně vybavení, které je rozepsáno v příloze tohoto dodatku“  

Zastupitelé hlasovali o Dodatku č. 1 Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Ohrobec a ZŠ a MŠ Zvole a o 

pověření starosty obce k jeho podpisu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

   

10)  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce  - budova a vybavení základní školy. Dodatkem č. 2 bude rozšířena 

Smlouva o výpůjčce o budovu základní školy čp. 5 a její vybavení, které bude rozepsáno v příloze dodatku. 

Zastupitelé hlasovali o uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí Ohrobec a ZŠ a MŠ Zvole a o 

pověření starosty obce k jeho podpisu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

11)  Pověření starosty obce k podpisu Veřejnoprávní smlouvy s obcí Zvole – starosta 

navrhuje tento bod odložit na příští zasedání. 

Zastupitelé hlasovali o přeložení bodu jednání o pověření starosty k popisu Veřejnoprávní 

smlouvy s obcí Zvole na další zasedání zastupitelstva takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

12)  Rozpočtové opatření č. V – nutnost provedení RO č. V v měsíci listopadu bylo vyvoláno z důvodu 

několika objektivně působících skutečností -  přesun z položky 2219 chodníky  - 300.000,- Kč na 

položku 3322 kulturní památky + 300.000,- Kč (oprava zvoničky). 

Zastupitelé hlasovali o rozpočtovém opatření č. V takto: 
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 
13) Úprava odměny pro člena rady obce . 

Zastupitelé hlasovali o poskytnutí všem členům rady odměnu v maximální výši, dle tabulky příloha č. 1, 

nařízení vlády č. 37/2003, takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:30 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.11. 2015. 
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   ………………………………     ………………………………...           

        Ing. Otakar Janeba         Roman Hrabě 

       starosta obce Ohrobec      1.místostarosta obce Ohrobec 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

                               Mgr. Alena Brotánková                                    Antonín Škorpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Hana Adamkovičová 
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