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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 15.12.2021 v zasedací místnosti OÚ 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni:, Antonín Škorpa, Mgr. Bc. Jan Jeglík,   Jiří Votánek,  Ing. Otakar Janeba, Vladimír 

Strouhal, Ing. Monika Keřková, MPA, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček,  Ing. Miroslav 

Červenka 

 

  

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 J. Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce zápisu:  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Miroslava Červenku, Jiřího Votánka 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program + doplnění :  

1) Informace z obce 

2) Rozpočtové opatření č. 7/2021 

3) Schválení rozpočtu na rok 2022 

4) Pověření starosty 

5) Společenská smlouva – Technické služby Dolnobřežansko – koupě podílu 

6) Schválení výše vodného a stočného na rok 2022 

7) Schválení vyúčtování poskytnutých grantů v roce 2021 

8) Vyhlášení poskytnutí grantů na rok 2022 

9) Kupní smlouva – p.č. 368/25, 477/2 

10) Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejných pohřebišť 

11) Žádost o dotaci na stavbu válečného pomníku 

12) Žádost o dotaci – oprava výpusti horního rybníku 

13) Witero – příkazní smlouva 

14) Znakon – dodatek č.2 

15) Zier M. - žádost 

16) Různé 

 

Předsedající dal hlasovat o programu zasedání 

PRO: 9   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 
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1) Informace z obce: - starosta obce  

-    přístavba ZŠ  - obec obdržela dotaci ve výši 1.858.000,- Kč z MF; 

-  rekonstrukce hřiště – povrchy jsou připravené pro položení poslední finální vrstvy; 

- rekonstrukce komunikací – v letošním roce 2021 je odloženo do 15.7.2022; 

- obec podává žádost o dotaci na rekonstrukci komunikací pro rok 2022 na MR –  

     6  komunikací (částí, které jsou ve vlastnictví obce); 

- po polní cestě k pomníku u cyklostezky Libeň – Dolní Břežany bylo vysázeno stromořadí,   

     celkem 57 stromů. Obec žádá o dotaci ve výši 250.000,- Kč. 

- kapacita ohrobecké ČOV začíná být ohrožená. Obec má záměr postavit novou ČOV 

v Ohrobci. Přesné umístění se zatím neví.  

 

Návrh usnesení: č. 8/1/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

2) Rozpočtové opatření č. 7/2021 – ekonomka P. Pavelková - nutnost provedení rozpočtového 

opatření č. VII v měsíci prosinec, bylo vyvoláno z důvodu objektivně působících skutečností. 

 

Příjmy 

Daň z příjmů FO sráž. pol. 1113                                    100 000,00 Kč 

DPH pol. 1211                                                             2 260 000,00 Kč 

Dotace křížek pol. 4116                                                    - 3 220,00 Kč 

Dotace přístavba ZŠ                                             1 837 908,00 Kč 

Dotace projekt ZŠ II. stupeň                                       -   350 000,00 Kč 

Vodní hospodářství-příspěvky                                        175 000,00 Kč 

Odpadní vody-příspěvky                                           190 000,00 Kč 

 

 

Výdaje                                                                              

Pitná voda § 2310                                                            - 90 000,00 Kč 

Odpadní vody § 2321                                                      - 25 000,00 Kč 

Rybník  § 2341                                                                170 000,00 Kč 

ZŠ vybavení  § 3113                                                        280 000,00 Kč 

Hřiště § 3412                                                               - 3 175 000,00 Kč 

Veřejné osvětlení § 3631                                                  150 000,00 Kč 

Komunální služby § 3639  (pozemky r. 2022)            - 1 100 000,00 Kč 

Odpadové hospodářství § 372x                                         100 000,00 Kč 

 

Financování 

snížení čerpání rezervy pol. 8115                                  7 899 688,00 Kč 

 

Celkově:   příjmy                      4 209 688,00 Kč 

                 výdaje                     - 3 690 000,00 Kč 

 financování               7 899 688,00 Kč 

                 

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a schválen finančním výborem. 
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Návrh usnesení č. 8/2/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021, kterými jsou celkově: 

• příjmy             4.209.688,00   Kč 

• výdaje         -  3.690.000,00   Kč 

• financování    7.899.688,00   Kč   

 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

        

  

3) a)  Schválení rozpočtu na rok 2022 – ekonomka P. Pavelková. Návrh rozpočtu byl řádně 

vyvěšen. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu na rok 2022 a doporučuje ho zastupitelstvu 

schválit.  

 

Návrh usnesení č. 8/3a/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje rozpočet na rok 2022: 

• Příjmy celkem:                 21.288.005,00 Kč 

• Výdaje celkem:                 38.535.000,00 Kč 

• Financování rezerva:  -  17.246.995,00 Kč. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

          b) Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ohrobec – pro rok 2022 – ekonomka P. Pavelková 

 

Návrh usnesení č. 8/3b/2021 

Zastupitelstvo schvaluje neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Ohrobec pro rok 2022 ve výši 1.050.000,- Kč. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

4)    Pověření starosty – A. Brotánková  - pro případ, že by bylo nutné do konce roku uhradit 

faktury. 

 

Návrh usnesení č. 8/4/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec pověřuje starostu obce Ohrobec k provedení případného rozpočtového 

opatření č. 8 do 31.12.2021. O provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším 

zasedání.  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

5)   Společenská smlouva – Technické služby Dolnobřežansko – koupě podílu 

– starosta obce. Již minulý rok bylo schválen záměr o koupi podílu TS Dolnobřežanska. Ohrobec 

kupuje 6,3 % podílu společnosti =  tj. 608.000,- Kč. Splatnost je na dobu 5ti let. V budoucnu obce 

předá provoz vodovodního a kanalizačního řadu spol.  TS Dolnobřežansko (v současné době v rámci 
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Mikroregionu u provozovatele 1. SčV zůstal pouze Ohrobec a Zvole. V ostatních obcích provozu 

kanalizační a vodovodní řady TS Dolnobřežansko). 

 

 

Návrh usnesení č. 8/5/2021 

Zastupitelstvo obce Ohrobec projednalo předložené návrhy a rozhodlo o jednotlivých bodech 

následovně: 

zastupitelstvo obce Ohrobec: 

I. schvaluje uzavření Smlouvy o prodeji a koupi části podílu ve společnosti Technické služby 

Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 236760, ve znění, 

v jakém je přílohou tohoto zápisu mezi obcí Vestec, IČ 00507644, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 

252 42, jako prodávajícím a obcí Ohrobec jako kupujícím, jejímž předmětem bude prodej části 

podílu od společníka obce Vestec v této společnosti o velikosti 6,3 %, odpovídajícího vkladu 

na základní kapitál společnosti 6.300,- Kč, za kupní cenu ve výši 608.411,- Kč (slovy šest set 

osm tisíc čtyři sta jedenáct korun českých) obci Ohrobec a schvaluje rovněž koupi části podílu 

za uvedenou kupní cenu a pověřuje starostu obce uzavřením této smlouvy a všemi úkony 

souvisejícími, jakož i souhlasí, aby starosta obce k jednotlivým úkonům případně zmocnil či 

pověřil další osobu (zejména advokáta); 

II. schvaluje přistoupení obce Ohrobec do společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., 

IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 236760 a bere na vědomí a souhlasí se zněním 

zakladatelské listiny společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617, se 

sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze, oddíl C, vložka 236760 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto zápisu; 

III. s účinností od 30. 6. 2022 deleguje jako svého zástupce pro účast na veškerých budoucích 

valných hromadách společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617 

starostu obce a pověřuje jej hlasováním na těchto valných hromadách, podpisem veškerých 

příslušných dokumentů a prováděním veškerých jednání a výkonem veškerých práv a 

povinností, jež bude obec Ohrobec mít jako společník společnosti, jakož i souhlasí s tím, aby 

delegovaný zástupce zmocnil ke svému zastoupení vždy na jednu konkrétní valnou hromadu jím 

vybraného libovolného člena zastupitelstva obce Ohrobec nebo advokáta; 

IV. navrhuje s jeho souhlasem následujícího zástupce obce jako člena dozorčí rady společnosti 

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o., IČ 037 11 617, se sídlem Vestecká 3, Vestec, 252 42, 

zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 236760, 

Vladimíra Strouhala, nar. 19.3.1979, bytem V Dolích 21, 252 45 Ohrobec. 

 

K usnesení jsou nedílně připojené následující přílohy: 

1. Znění společenské smlouvy Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. účinné od 30. 6. 2022 

2. Znění smlouvy o převodu podílu ve společnosti Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. 

 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

6) Schválení výše vodného a stočného na rok 2022 – A. Brotánková – na příští rok dochází 

k navýšení ceny za vodné z důvodu velkého zvýšení ceny za nakupovanou vodu od Posázavského 

vodovodu. 
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Končená cena vodného bude navýšena o 6,40 Kč (bez DPH) to je 58,97 Kč bez DPH za m3. Výše za 

stočné zůstává ponechána cena jako pro letošní rok to je 41,78 Kč bez DPH za m3.  

 

Návrh usnesení č. 8/6/2021 

   Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje cenu pro vodné na rok 2022 ve výši 58,97 Kč bez DPH. 

    Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje cenu pro stočné na rok 2022 ve výši 41,78 Kč bez DPH. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

7)  Schválení vyúčtování poskytnutých grantů – dotací v roce 2021 – A. Škorpa – finanční 

výbor zkontroloval všechna vyúčtování za poskytnuté dotace. Kromě vyúčtování SDH Ohrobec byla  

všechna vyúčtování  v pořádku. SDH Ohrobec žádalo v letošním roce o dotaci na hasičský ples, který 

se nemohl z důvodu covidové situace uskutečnit. Jejich dotace se přesouvá do roku 2022. 

 

 

Návrh usnesení č. 8/7/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje vyúčtování všech poskytnutých dotací na rok 2021, vyjma 

poskytnuté dotaci pro  SDH Ohrobec, kde je lhůta pro vyúčtování prodloužena do roku 2022. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

8) Vyhlášení poskytnutí grantů na rok 2022 – A. Škorpa – jako v předcházejících letech je zde 

návrh na vyhlášení poskytnutých grantů na rok 2022 za obvyklých podmínek. Celkový objem 

finančních prostředků je 80.000,- Kč, minimální a maximální výše příspěvku je 2.000 – 25.000,- Kč. 

Žádost je třeba podat do 31.1.2022. 

 

Návrh usnesení č. 8/8/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje vyhlášení dotace Obce Ohrobec na rok 2022 a stanovení jejich 

pravidel s tím, že žadatele mohou své žádosti podat do 31.1.2022 do 18 h. na podatelně OÚ.  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

 

9) Kupní smlouva – p.č. 368/25, 477/2 – A. Brotánková  - záměr byl řádně vyvěšen. Přihlásili se 

manželé Královi. Jedná se o obecní pozemky na rohu ulic Károvská – Jarovská. 

 

Návrh usnesení č. 8/9/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Kupní smlouvu s paní Michaelou Královou Krkoškovou na 

nově vzniklé pozemky par.č. 368/25 o výměře 2 m2 a par.č. 477/2 o výměře 50 m2 za celkovou částku 

161.500,- Kč. Pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh kupní smlouvy je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 
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10) Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejných pohřebišť – starosta - jedná se o 

hřbitov ve Zvoli, kde mají naši občané v nájmu hrobová místa. Obec Zvole předložila návrh Dohody 

a požaduje částku 75.000,.- Kč/ročně na údržbu. Tuto dohodu obdržela i Březová - Oleško. Tato 

dohoda byla zaslána právníkovi k posouzení. Občané, kteří mají uzavřenu Dohodu o nájmu 

hrobového místa nehradí žádný poplatek za údržbu. Starosta požaduje po Zvoli, aby předložil počty 

hrobových míst jednotlivých obcí.  

 

Návrh usnesení č. 8/10/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje  Dohodu mezi obcemi o zajištění provozování veřejného 

pohřebiště s obcí Zvole za odměnu 5.000,- Kč za rok a dále příspěvek na úhradu provozních nákladů 

ve výši 75.000,- Kč za rok. Pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Dohody je přílohou tištěného 

zápisu. 

PRO: 0   PROTI: 8      ZDRŽEL SE: 1 - M. Keřková  

Usnesení nepřijato 

 

11) Žádost o dotaci na stavbu válečného pomníku – obec již má 1 návrh od architekta na 

umístění pomníku, cena za stavbu pomníku je cca 300.000,- Kč. Obec bude žádat o dotaci na 

Ministerstvu obrany a v případě poskytnutí bude vyplacena v roce 2023. 

 

Návrh usnesení č. 8/11/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje a souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vybudování 

válečného pomníku z programu 107290 Ministerstva obrany, dotační titul - Zachování a obnova 

historických hodnot I, IV. Výzva. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

12) Žádost o dotaci – oprava výpusti horního rybníku – starosta - horní rybník má prasklou 

hráz – za výpustí kde jsou dluže. Nová výpust by stála cca 300.000,- Kč. Druhá možnost je opravit 

hráz svépomocí.  Vzhledem ke skutečnosti, v tuto dobu není rozhodnuté která varianta opravy bude 

vhodnější. Podat žádost o dotaci je třeba do konce ledna 2022, starosta navrhuje tuto žádost schválit.  

 

Návrh usnesení č. 8/12/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje a souhlasí s podáním žádosti na opravu výpusti horního 

rybníku ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

 

 

 

13)      Witero – příkazní smlouva – starosta – jedná se o smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o 

dotaci na akci „Rekonstrukce místních komunikací V Březinách, Jabloňová, Meruňková, 
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Šeříková, K Lesíčku a V Hranicích. Termín pro podání žádosti o dotaci je 17.12.2021. Opraveny 

budou pouze komunikace či její části, které jsou v majetku obce.  

 

Návrh usnesení č. 8/13/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje  Příkazní smlouvu společnosti WITERO s.r.o., IČ: 24235865, 

jejíž předmětem je příprava a podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce místních komunikací 

uvedených ve smlouvě. Pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Příkazní smlouvy je přílohu 

tištěného zápisu.   

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

14)     Dodatek č. 2 Znakon – dodatek č.2 – firma, která bude provádět rekonstrukci ulic 

Šumavská, V Zahrádkách, Jarovská. Ve smlouvě o dílo bylo chybně uvedeno, že je nutné předložit 

bankovní záruku ve výši 2% celkové částky díla a v druhém bodě byla uvedená částka, která byla 

chybně vypočítána a neodpovídala 2% z celkového díla. Tímto dodatkem se upravuje Smlouva o 

dílo.  

 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o  dílo  se společností ZNAKON a.s., 

IČ: 26018055, předmětem dodatku je změna bankovní záruby na výši 176.579,20 Kč a pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Návrh Dodatku č. 2 je přílohou tištěného zápisu.  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

 

15)  Žádost – M. Zier – o obnovení, navázání na původní smlouvu na pronájem parkovací plochy 

před jeho objektem. Stavbou chodníku zde vznikly pouze 3 místa. Navrhuje 1000,- Kč/1 stání.  

A. Brotánková – záměr by se měl vyhlásit.  

P. Pavelková jako silniční správní orgán požaduje aby zastupitelé odložili tuto žádost, jedná se o 

záliv, ne o parkoviště. 

 

Návrh usnesení č. 8/15/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec pověřuje starostu k prověření možností způsobu stání před 

autoservisem ZIER u všech dotčených orgánů. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

 

 

Po projednání všech bodů nastala diskuze. 

 

Přílohy zápisu:  

• Společenská smlouva, Sml. o prodeji a koupi podílu – TS Dolnobřežansko 

• Kupní smlouva – manželé Královi 

• Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejných pohřebišť 

• Příkazní smlouva – Witero s.r.o. 

• Dodatek č. 2 – Znakon a.s. 
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Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva 

ve 20:30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne 17.12.2021 

 

 

 

    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba                                             

          starosta obce Ohrobec       

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

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

 Ing. Miroslav Červenka             Jiří Votánek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


