
Tento zápis ze zasedání zastupitelstva byl upraven v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Zápis  

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec  

konaného dne 17.4.2019 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni: Otakar Janeba, Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa, Roman Hrabě, 

Jiří Votánek, Miroslav Červenka, Jan Jeglík 

 

Omluveni: Monika Keřková 

 

Zahájení 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a 

občany. Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí, předal slovo místostarostovi Jiřímu Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako 

předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku  Alenu Brotánkovou 

 

Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Antonína Škorpu a Jiřího Ovčáčka 

 

Hlasováno o zapisovatelce a ověřovatelích zápisu: 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program : 1) Informace z obce 

 2) Schválení smlouvy s vítězem výběrového řízení – chodník Zvolská : 

     a) Rozhodnutí výběrové komise 

    b) Smlouva o dílo 

     3)  Rozpočtové opatření č. 3/2019 

     4) Dodatek k nájemní smlouvě o pronájmu stožárů 

     5) Různé 

 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

1) Informace z obce – pracovní četa dokončuje úklid, začne sekání 

- kupní smlouva na část komunikace V Zahrádkách - vklad podán na 

Katastrální úřad 

- rozšíření komunikace na hrázi rybníka – osloveni 3 projektanti 

- 31.3. se konalo setkání seniorů 



- 11.4. proběhla kontrola MV 

- obec obdržela usnesení od soudu ve věci jednání odstranění 

oplocení – spor s pí. Lapáčkovou 

- obec zadala poptávku na instalaci klimatizace do MŠ a ZŠ 

- do 10.5. má obec odstranit úseky VDZ, kde není splněna šíře 6m 

v ul. Zvolská-Břežanská 

- 30.4. pozvánka na Čarodějnice 

  

Návrh usnesení č. 3/1/2019   

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

 

2)   a) Výběrové řízení na stavbu „Chodník v ulici Zvolská“ -  výzva vyhlášena 28.3.2019, 

termín pro podání nabídky 9.4.2019. Výběrové řízení bylo realizováno jako otevřená výzva 

veřejné zakázky malého rozsahu, vyvěšeno na www.ohrobec.cz a na portálu veřejných 

zakázek www.e-zakazky.cz. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise se sešla 

9.4.2019 v 10:00 h. Komise obdržela 6 nabídek, nejvhodnější nabídka byla vybrána od 

společnosti HES stavební s.r.o., IČ: 2814 32 13, se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4. 

Návrh usnesení č. 3/2a/2019 

Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Chodník v ulici Zvolská“ od společnosti HES stavební 

s.r.o. IČ: 2814 32 13, se sídlem: Zelený pruh 95/97, Praha 4. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

 

          b) Smlouva o dílo – s vítězem výběrového řízení na zakázku „Stavba chodníku 

v ul. Zvolská“ – od společnosti HES stavební s.r.o., IČ: 28143213, se sídlem Zelený pruh 

95/97, 140 00  Praha 4  v celkové výši 3.336.583,53 Kč bez DPH. 

Návrh usnesení č. 3/2b/2019 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo se společností HES stavební s.r.o., IČ: 28143213, se 

sídlem Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  na zakázku „Chodník v ulici Zvolská“ v celkové 

výši 3.336.583,53 Kč bez DPH a  pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo. Návrh Smlouvy 

o dílo je přílohou zápisu.  

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

 

3) Rozpočtové opatření č. 3 – nutnost provedení RO č. 3 v měsíci dubnu, bylo vyvoláno 

z důvodu objektivně působících skutečností: 

Výdaje                                                                              

- § 1032 – práce v lese navýšení o 60 tis. Kč 

- § 3322 – kulturní památky – deska na pomník ke 100. výročí republiky – 400 Kč 

- § 3319 – kronika – odměna kronikáři – 10 tis. Kč 

Příjmy 

- § 1032 – lesní hospodářství – prodej paliva navýšení 15400 Kč 

http://www.ohrobec.cz/
http://www.e-zakazky.cz/


- § 2310 – vodní hospodářství – nájem řadů navýšení o 55 tis. Kč              

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předložen finančnímu 

výboru k prostudování. 

Návrh usnesení č. 3/3/2019 

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2019: výdaje + 70.400,- Kč; příjmy + 

70.400,- Kč. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

 

 

4) Dodatek – smlouvy o pronájmu stožárů – záměry pronajmout stožár na hasičské 

zbrojnici a stožár v ulici U Planin na pozemku par.č. 470/20 byly vyvěšeny  5.3.2019 – 

31.3.2019. Dne 20.3.2019 se přihlásila firma UVT Internet, IČ: 24 288 705, se sídlem 

Hrnčířská 383, Zdiměřice na oba záměry s cenovou nabídkou za každý stožár 1.000,- 

Kč/měsíc + energie. 

a) Návrh usnesení č. 3/4a/2019 

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu anténního stožáru na hasičské 

zbrojnici se spol.. UVT Internet spol s.r.o.. IČ: 24 288 705, se sídlem Hrnčířská 383, 

Zdiměřice. Prodloužení nájmu je do 31.12.2022. Výše nájmu 1000,- Kč/měsíc. Pověřuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

b) Návrh usnesení č. 3/4b/2019 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu anténního stožáru na pozemku 

par.č. 470/20 se spol.. UVT Internet spol s.r.o. IČ: 24 288 705, se sídlem Hrnčířská 383, 

Zdiměřice. Prodloužení nájmu je do 31.12.2022. Výše nájmu 1000,- Kč/měsíc. Pověřuje 

starostu k podpisu Dodatku č. 1. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou zápisu.  

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

5) Různé  

Zastupitel A. Škorpa – redakční rada – oznámení setkání seniorů Do dalšího zpravodaje dát 

výzvu k provozování budoucího obchodu 

Zastupitel J. Jeglík nepřijímá usnesení z minulého zasedání, kdy mu zastupitelstvo uložilo 

zajistit podepsání smluv s majiteli nemovitostí  v ul. V Zahrádkách o poskytnutí finančního 

příspěvku obci, v souvislosti s odkupem pozemku par.č. 268/1 a 268/18 – část komunikace 

V Zahrádkách. Žádá revokaci usnesení. 

 Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 



Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva 

v 20:25 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 23.4.2019 

 

Přílohy zápisu:  

 návrh Smlouvy o dílo se spol. HES stavební s.r.o. 

 návrh Dodatku č. 1 o nájmu anténního stožáru na hasičské zbrojnici se spol. UVT 

Internet, s.r.o. 

 návrh Dodatku č. 1 o nájmu anténního stožáru na pozemku par.č. 470/20 se spol. 

UVT Internet, s.r.o. 

 

 

 

      ………………………………      

             Ing. Otakar Janeba       

                               starosta obce Ohrobec     

  

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

         ………………………………    ………………………………                          

             Antonín Škorpa               Jiří Ovčáček 

 

 

 

Zapisovatelka: A. Brotánková  .................................. 

 


