
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 27. 4. 2020  v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Vladimír Strouhal, , 

Antonín Škorpa,  Jiří Votánek, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Ing. Miroslav Červenka 

 

Omluveni: Ing. Monika Keřková,MPA    

 

Zahájení 

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

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

k nahlédnutí. 

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

předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku  Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce Haně Adamkovičové 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Alena Brotánková, Miroslav Červenka  

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO:8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program +  doplnění:  

 

1) Informace z obce 

2) Smlouva o dílo – stavba obchodu 

3) Směnná smlouva 

4) Různé   -  Příkazní smlouva      

 

Zastupitelstvo schvaluje program + doplnění zasedání 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

 1) Informace z obce – 28. – 29.4. zápis do 1. třídy ZŠ 

   - 30.4. – 2.kolo konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec 

   - 2. – 16.5. – zápis do MŠ 

   - pracovní četa  - práce v lese (kůrovec) 

     - začne se s úklidem komunikací po zimní údržbě 

   - čarodějnice jsou zrušeny 



 

 

Návrh usnesení č. 3/1/2020 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

2)   Smlouva o dílo – stavba obchodu  -  výběrové řízení:  

 - lhůta pro podání nabídek 8.4.2020 – 10 h. 

 - předpokládaná hodnota zakázky činí 2,5 mil. Kč bez DPH. 

Bylo podáno 7 nabídek. Hodnotící komisí byla stanovena ekonomicky nejvýhodnější  nabídka od 

společnosti NEO BUILDER s.r.o. 

 

 

Návrh usnesení č. 3/2a/2020   

 

Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na dostavbu obchodu, společnost NEO 

BUILDER a.s., s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2.596.344,17 Kč bez DPH. 

 

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

Schváleno 

 

Návrh usnesení č. 3/2b/2020 

 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Dostavba prodejny smíšeného zboží – 

Ohrobec“ se společností NEO BUILDER a.s., v celkové výši 2.596.344,17 Kč bez DPH a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou zápisu.   

 

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

Schváleno 

 

 

  3) Směna části pozemků par.č. 506/17, 469/1 za 469/11 – jedná se o pozemky kolem 

obchodu se smíšeným zbožím v ul. K Vranému a část pozemku v ul. Zvolská. Obec vyhlásila 

záměr směnit pozemky, přihlásil se D. Kratochvíl. 

Návrh usnesení č. 3/3/2020 

 

Zastupitelstvo schvaluje Směnnou smlouvu o směně  vlastnického práva k nemovitým věcem,  

kdy se část pozemku par.č. 469/1 o výměře 41 m
2
  (která je vymezená Geometrickým plánem 

č. 1454-18/2020 jako pozemek označený nově p.č. 469/39) ve vlastnictví Obce Ohrobec a část 

pozemku par.č. 506/17 o výměře 65 m
2
 (která je vymezená Geometrickým plánem č. 1453-

17/2020 jako pozemek označený nově p.č. 506/23) ve vlastnictví Obce Ohrobec směňuje za 

část pozemku par.č. 469/11 o výměře 64 m
2
 (která je vymezená Geometrickým plánem č. 

1454-18/2020 jako pozemek označený nově p.č. 469/40) ve vlastnictví Daniela Kratochvíla. 



Zastupitelé pověřují starostu k podpisu Směnné smlouvy. Návrh Směnné smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

4)  Příkazní smlouva – o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Rekonstrukce 

hasičské zbrojnice v obci Ohrobec“ –  společnost Witero s.r.o. zabezpečí veškeré přípravy 

žádosti o dotaci, včetně podání žádosti o dotaci, sledování schválení dotace, výběrové řízení 

na dodavatele stavby, případně i technický dozor. 

 

M. Červenka – na poradě bylo dohodnuto z původního návrhu Příkazní smlouvy vyjmout v čl. III. 

odst. 1), písm. d) – technický dozor realizaci projektu. 

 

Návrh usnesení č. 4/3/2020 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Rekonstrukce hasičské zbrojnice v obci Ohrobec“ se společností WITERO s.r.o. ve výši 

16.000,- Kč bez DPH, kdy bude z návrhu Příkazní smlouvy vyjmuto v čl. III, odst. 1), písm. d) 

a pověřují starostu k jejími podpisu. Návrh Příkazní smlouvy je přílohou zápisu.  

 

PRO: 8   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

J.Ovčáček poděkoval všem, kteří pomáhali v obci při vyhlášení nouzového stavu (šití roušek, 

distribuce dezinfekce.....) 

 

 

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

ve 19:45 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne  28.4.2020 

 

Přílohy zápisu:  

 Smlouva o dílo – dostavba obchodu smíšeného zboží 

 Směnná smlouva  

 Příkazní smlouva 

 



 

 

      ………………………………      

             Ing. Otakar Janeba       

                                   starosta obce Ohrobec     

  

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

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

 Ing. Miroslav Červenka          Mgr. Alena Brotánková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


