
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 19.6.2019 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa,  Mgr. 

Bc. Jan Jeglík, Jiří Votánek, Ing. Miroslav Červenka 

 

Omluveni: Ing. Monika Keřková, MPA, Roman Hrabě  

 

Dále přítomný: Vladimír Strouhal 

 

Zahájení 

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

občany. Na začátku informoval přítomné o podání rezignace pana Romana Hraběte na člena 

zastupitele, předsedu finančního výboru a člena stavební komise ke dni 15.6.2019. 

Náhradníkem je pan Vladimír Strouhal. 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích: 

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

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

Vladimír Strouhal ke složení slibu pronesl  „slibuji“,  podepsal se na připravený arch.  Bylo mu 

předáno osvědčení o zvolení člena zastupitelstva. 

 

 

Starosta předal slovo místostarostovi Jiřímu Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako 

předsedající). Ten konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je 

zde k nahlédnutí 

 

Předsedající navrhl zapisovatelku  Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce Haně Adamkovičové 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Vladimír Strouhal a Miroslav Červenka 

 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

 



Program  úprava:  

 

1) Změna ve složení finančního výboru a stavební komise, odměny 

2) Informace z obce 

3) Závěrečný účet za rok 2018 

4) Účetní závěrka za rok 2018 

5) Pronájem části pozemku par.č. 470/1 

6) Dodatek č. 6 – 1. SčV  - provozování infrastrukturního majetku 

7) Smlouva s vítězem výběrového řízení na stavbu obchodu 

8) Dodatek č. 2 – ABP Holding a.s. – stavba tělocvičny  

9)  Dodatek č. 1 – HES stavební s.r.o. – stavba chodníku ul. Zvolská 

10)  Závěrečný účet DSO Dolnobřežansko za rok 2018 

11)  Různé    

 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

1)  Změna ve složení finančního výboru a stavební komise: 

  

a) finanční výbor  předseda:  Mgr. Alena Brotánková 

     členové:  Libor Haich, Antonín Škorpa 

 

  

Návrh usnesení č. 5/1a/2019 

Zastupitelstvo schvaluje složení finančního výboru: předseda – Mgr. Alena Brotánková, 

členové – Antonín Škorpa, Libor Haich 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 – A. Škorpa 

Schváleno 

 

b) stavební komise: členové – Antonín Škorpa, Vladimír Strouhal a Jiří Ovčáček 

 

Návrh usnesení č. 5/1b/2019 

Zastupitelstvo schvaluje složení stavební komise: Antonín Škorpa, Vladimír Strouhal.a Jiří 

Ovčáček. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

c) odměny – Návrh usnesení č. 5/1c/2019 

Zastupitelstvo stanovuje měsíční odměny od 19.6.2019  Mgr. Aleně Brotánkové ve výši 

4.000,- Kč a Vladimíru Strouhalovi ve výši 2.500,- Kč. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

  

 

 2) Informace z obce – zápis do ZŠ v  Ohrobci – 23 dětí (všechny přijaty) 

   -  zápis do MŠ v Ohrobci – 18 dětí (všechny přijaty) 

   -  9.6. - vítání občánků – přivítáno 23 dětí  

- na konci srpna – Ohrobecký divadelní festival (probíhají přípravy) 



- stavba chodníku v ul. Zvolská – pravá část téměř hotová, dokončuje 

se veřejné osvětlení a autobusová zastávka ve směru od Zvole 

- pracovní četa – sekání trávy, zjištěn kůrovec u rybníků (napadené 

stromy budou pokáceny)   

  

Návrh usnesení č. 5/2/2019   

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

3) Závěrečný účet za rok 2018 – z objektivních důvodů finanční výbor závěrečný účet za rok 

2018 neprojednal. A. Škorpa člen finančního výboru kontrolu provedl, doporučuje 

zastupitelstvu závěrečný účet schválit. 

Návrh usnesení č. 5/3/2019 

Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením roku 2018 a to bez výhrad a připomínek. 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 – J. Jeglík 

Schváleno 

 

 4) Účetní závěrka 2018 - z objektivních důvodů finanční výbor účetní závěrku za rok 2018 

neprojednal. A. Škorpa člen finančního výboru kontrolu provedl, doporučuje zastupitelstvu 

závěrečný účet schválit. 

 

Návrh usnesení č. 5/4/2019 

Zastupitelstvo souhlasí s účetní závěrkou s celoročním hospodařením za rok 2018, a to bez 

výhrad a připomínek.  

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 – J. Jeglík 

Schváleno 

 

5) Pronájem části pozemku par.č. 470/1 – záměr vyvěšen 28.5. – 12.6.2019. K záměru se 

přihlásil M. Dvořák. 

 

a) Návrh usnesení č. 5/5a/2019 

Zastupitelstvo schvaluje pronájem části obecního pozemku par.č. 470/1, k.ú. Ohrobec o 

výměře 200 m
2
 nad pozemkem par.č. 470/96 za cenu 1.200,- Kč/rok panu Martinovi 

Dvořákovi.  

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

b) Návrh usnesení č. 5/5b/2019 

Zastupitelstvo schvaluje  Smlouvu o nájmu lesního pozemku  na část pozemku par.č. 470/1 o 

výměře 200 m
2
 za cenu 1.200,- Kč/rok s Martinem Dvořákem a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. Návrh Smlouvy o nájmu lesního pozemku je přílohou zápisu. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 



6) Dodatek č. 6 – 1. SčV  - provozování infrastrukturního majetku - prodloužení smlouvy 

o provozování vodovodního řadu na dobu určitou tj. do 31.12.2020 

 

Návrh usnesení č. 5/6/2019 

Zastupitelstvo schvaluje  Dodatek č. 6 Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního 

majetku Obce Ohrobec se společností 1. SčV, ze dne 1.1.2004, kterým se prodlužuje doba 

platnosti Smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020 a pověřuje starostu k podpisu Dodatku. 

Návrh dodatku č. 6 je přílohou zápisu. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

7) Smlouva s vítězem výběrového řízení na stavbu obchodu – dne 18.6.2019 zasedala 

výběrová komise pro otevírání obálek. Obec obdržela 7 nabídek. Po kontrole a prostudování 

jednotlivých nabídek byla vybrána firma PP- servis Plzeň s.r.o. s nabídkou 2.100.095,77 Kč 

bez DPH. 

 

Návrh usnesení č. 5/7a/2019 

Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky veřejné 

zakázky malého rozsahu s názvem „Prodejna smíšeného zboží - Ohrobec “ od společnosti 

PP-servis Plzeň s.r.o. IČ: 26322242, se sídlem: U Velkého rybníka 688/35, Plzeň. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 5/7b/2019 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo se společností PP-servis Plzeň s.r.o. IČ: 26322242, 

se sídlem: U Velkého rybníka 688/35, Plzeň  na zakázku „Prodejna smíšeného zboží - 

Ohrobec“ v celkové výši 2.100.095,77 Kč bez DPH a  pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o 

dílo. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou zápisu.  

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 – V. Strouhal 

Schváleno 

 

 

8) Dodatek č. 2 – ABP Holding a.s. – stavba tělocvičny – dodatek se týká zahrnutí víceprací 

a méněprací a posunu termínu dokončení. 

 

Návrh usnesení č. 5/8/2019 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 se společností ABP Holding a.s., ze dne 19.11.2018, dle 

změnového listu č. 4 , kdy se celková cena navyšuje o vícepráce o 207.405,65 Kč bez DPH a 

doba provádění díla se prodlužuje dokončit nejpozději do 20.7.2019  Pověřuje starostu 

k podpisu dodatku. Návrh Dodatku č.2 je přílohou zápisu. 

PRO: 6  PROTI: 2 – M. Červenka, J. Jeglík       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) Dodatek č. 1 – HES stavební s.r.o. – stavba chodníku ul. Zvolská – dodatek se týká 

víceprací. 

dotaz: M. Červenka na šíři chodníku 

starosta: šíře chodníku je v souladu s projektovou dokumentací. 

 

Návrh usnesení č. 5/9/2019 

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1  Smlouvy o dílo č. 27/2019, se společností HES stavební 

s.r.o. ., ze dne 29.4.2019 , kdy se celková cena navyšuje o vícepráce o 146.141,- Kč bez DPH  

Zastupitelé  pověřují starostu k podpisu dodatku. Návrh Dodatku č.1 je přílohou zápisu. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

10) Závěrečný účet DSO Dolnobřežansko za rok 2018  - člen fínančního výboru A.Škorpa 

doporučuje závěrečný účet DSO Dolnobřežansko schválit. 

 

Návrh usnesení č. 5/10/2019 

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet DSO Dolnobřežansko za rok 2018. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že DSO Dolnobřežansko nepředložilo účetní závěrku za rok 2018, 

zastupitelstvo ukládá starostovi vyžádat účetní závěrku Dolnobřežanska za rok 2018 a 

předložit ji na příštím zasedání. 

 

Různé:  

11) Stížnost paní T. Doksanské na cinkání hodin na pozemku souseda.  

Návrh usnesení č. 5/11/2019 

Zastupitelstvo ukládá zaslat písemnou odpověď paní Doksanské ve smyslu, aby se obrátila na 

občanskoprávní soud ve věci její stížnosti o ukončení cinkání hodin 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

12) Příspěvek na Knihu – historie Dolnořežanska –zastupitelstvo minulého volebního 

období odsouhlasilo nákup 100 výtisků této knihy. DSO Dolnobřežansko žádá o příspěvek na 

vydání knih ve výši 7.500,- Kč. 

Návrh usnesení č. 5/12/2019 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 7.500,- Kč na Knihu o historii Dolnobřežanska ve 

výši 7.500,- Kč. 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 J. Ovčáček 

Schváleno 

 

 

 

 



13) Informace o záboru veřejného prostranství – komunikace v ul. V Dolích. 

Tato záležitost je v kompetenci silničního správního orgánu obce Ohrobec. 

 

Ing. Červenka – kdy bude opravena komunikace Károvská? 

starosta – v současné době je zahájeno jednání s firmou, která bude provádět opravy. V tomto 

týdnu bude ústní jednání zde na místě.  

 

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

v 20:35 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.6.2019 

 

 

Přílohy zápisu:  

 Smlouva o nájmu lesního pozemku ( M. Dvořák) 

 Dodatek č. 6 (1. SčV) 

 Smlouva o dílo (PP- servis Plzeň s.r.o.) 

 Dodatek č. 2 (ABP Holding a.s.) 

 Dodatek č. 1 (HES stavební s.r.o.) 

 

 

      ………………………………      

             Ing. Otakar Janeba       

                                   starosta obce Ohrobec     

  

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

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

             Vladimír Strouhal     Ing. Miroslav Červenka 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová  .................................. 


