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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 16.12.2015 

začátek zasedání 19:45 hodin 
 
 

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

A. Škorpa, J. Novotný, M. Klimentová, R. Hrabě, M.Králová-Krkošková,  K. Tomeček, Ing. T. 

Maruniak, PhDr.P. Makovský, Ph.D., MBA, J. Ovčáček, J. Votánek,   

 

Omluven:  MgA.L. Miffek,  

 

 

Zasedání zahájil starosta O Janeba ve 19:45 hodin. Omluvil se všem přítomným za opožděný 

začátek, 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 Jan Novotný 

a Antonín Škorpa. 

 

Program: + doplnění 

 
 

1. Informace z obce 

2. Návrh rozpočtu na rok 2016 

3. OZV č. 3/2015 

4. Různé    -    rozpočtové opatření č. 6/2015 

        -    pověření zastupitelstva obce č. 1, č. 2 

        -    SolWin – smírný návrh na reinstalaci fotovoltaiky na budově ZŠ 

 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové,  ověřovatelích zápisu Janu 

Novotném a Antonínu Škorpovi a o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 14 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

1) Informace z obce 

a) Prvňáčci nastoupili do naší nové školy od 23. listopadu 

b) Dostavba kanalizace – do vánoc se ukončí práce pro letošní rok. Před vánocemi budou 

komunikace zasypány štěrkem, po vánocích se bude pokračovat ve stavbě v ul. Šípková.  

c) Obchod – Stavební úřad Jesenice vydal Rozhodnutí – Nařízení odstranění stavby   

d) Technická četa opravila nejhorší úseky komunikace na Kárově – vyjma komunikací, které 

se týkají dostavby kanalizace 

e) Poplatky na příští rok – odpad, pes zůstávají beze změny, ve stejné výši jako v letošním roce 

 

 

f) 20.12. od 17 h.  proběhne Setkání u vánočního stromu s odhalením a vysvěcením zvoničky, 

bude se rozdávat Betlémské světlo. 
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g) Záměry na rok 2016: 

- projekt stavba chodníku v ul. Zvolská 

- projekt ČOV Ohrobec – rekonstrukce. Obec bude žádat o dotaci  

- projekt na realizaci nového obchodu v obci 

- projekt – výstavba tělocvičny – víceúčelové haly 

- projekt na rozšíření hráze komunikace Zvolská kolem rybníku 

- oprava komunikací na Kárově 

 

- v příštím roce by se mohl uskutečnit Ohrobecký divadelní festival (vznikla by 

tradice v obci) 

 

- bude se připravovat publikace o Ohrobci. 

 

Z jednání odešel zastupitel Jiří Votánek. 

 

2) Návrh rozpočtu na rok 2016 – návrh rozpočtu převyšuje na straně příjmů výdaje. 

Příjmy  -                   11.930.000,- Kč; 

Výdaje -                   10.115.000,- Kč; 

Rezerva -                    1.815.000,- Kč. 

Zastupitelé hlasovali o schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
 

3) OZV č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Ohrobec  - Ministerstvo vnitra 

upozornilo na nesoulad s novelizací zákona o odpadech – sběr kovů. Kovy byly zařazeny do 

tříděného odpadu, tudíž musí mít občan možnost celoročního odložení (nestačí 1x za 2 měsíce, 

jak tomu bylo v letošním roce). V obci byl umístěn kontejner na odložení kovů. 

Zastupitelé hlasovali o schválení OZV č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území obce Ohrobec takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 
4) Rozpočtové opatření č. 6/2015 – nutnost provedení rozpočtového opatření č. VI v měsíci prosinci bylo 

vyvoláno z důvodu několika objektivně působících skutečností: 

Příjmy:   dotace úřad práce         - 26.000,- Kč 

   Dotace Zvonička      +  110.000,- Kč 

 

Výdaje:   § 372X Odpad         +    15.000,- Kč 

    § 5311 Policie          +      5.000,- Kč 

    § 6112 Zastupitelstvo + 30.000,- Kč 

 

Celkově:     příjmy  +  84.000,- Kč 

                    výdaje                    +  50.000,- Kč 

 financování                    -  34.000,- Kč. 

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předán finančnímu výboru 

k prostudování. 
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Zastupitelé hlasovali o schválení rozpočtového opatření č. 6/2015 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
 

5) Pověření zastupitelů č. 1  starostu obce k provedení případného rozpočtového opatření č. VII do 

31.12.2015. O provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.  

 

Zastupitelé hlasovali o pověření č. 1 starostu obce k provedení případného rozpočtového opatření č. VII do 

31.12.2015 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – O. Janeba. 

 

 

6) Pověření zastupitelů č. 2 starostu obce k  provedení možného rozpočtového opatření nutného 

k financování obce v roce 2016. 

Toto pověření se týká: 

- 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 + podíl na spolufinancování); 

- 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:     

Obchod, tělocvična, ČOV, rozšíření vozovky – hráz;  

- zapojit finanční rezervu na započaté akce v roce 2015 – rekonstrukce ZŠ, vodovod a 

kanalizace Károv. 

    O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.  
 

Zastupitelé hlasovali o pověření č. 2 starostu obce k provedení případného rozpočtového opatření č. VII do 

31.12.2015 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – O. Janeba. 

 

 

7) Fotovoltaika – střecha budovy ZŚ – spol. SolWin předložila Smírný návrh na reinstalaci fotovoltaiky 

v budově bývalého obecního úřadu v Ohrobci.  

Je třeba, aby spol. SolWin předložila řádnou projektovou dokumentaci na navržené varianty a písemnou 

záruku za firmu Xedos na provedenou fasádu, střechu budovy, včetně izolace . Obec požádá o  

právní rozbor Smlouvy pronájmu střechy na fotovoltaiku a Smlouvy o dotaci na přestavbu budovy na ZŠ, 

aby zde kvůli fotovoltaice nevznikl rozpor. 
 

Zastupitelé hlasovali o nutnosti předložení od spol. SolWin řádné projektové dokumentace pro  navržené 

varianty a písemné záruky za firmu Xedos na provedenou fasádu, střechu budovy, včetně izolace. O nutnosti 

právního rozboru Smlouvy o pronájmu střechy a  Smlouvy o dotace na přestavbu budovy čp. 5 na ZŠ, aby 

nevznikl z důvodu instalace fotovoltaiky rozpor takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – O. Janeba 
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:10 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.12. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

        Ing. Otakar Janeba         Roman Hrabě 

       starosta obce Ohrobec      1.místostarosta obce Ohrobec 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

                               Jan Novotný                                      Antonín Škorpa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Hana Adamkovičová 
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