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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 14. 4. 2021 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni:, Jiří Ovčáček,  Antonín Škorpa, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Vladimír Strouhal,  Jiří Votánek,  

Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Ing. Miroslav Červenka, 

Pozdní příchod:  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 ověřovatele zápisu: Alena Brotánková, Jan Jeglík 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Na zasedání se dostavila zastupitelka Monika Keřková 

 

Program + doplnění:  

 

1) Informace z obce 

2) Stavba školy II. stupně: a) studie  

                 b) vyhlášení VŘ na projektanta  

3) Jednací řád 

4) Přístavba ZŠ: a) schválení vítěze VŘ  

            b) Smlouva o dílo 

5) Čtyřlístek – žádost  

6) Linka bezpečí – žádost  

7) Kupní smlouva malotraktor  

8) WITERO – Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výsadba stromů 

v obci Ohrobec“  

9) Rozpočtové opatření č. 2/2021 

10) Různé  - darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Ohrobec 

- informace ZŠ a MŠ 

- změna ve složení kontrolního výboru 
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Zastupitelstvo schvaluje program zasedání i s doplněním  

 PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

1) Informace z obce:  -  pracovní četa: změna obsazení v pracovní četě; 

       -  těžba v lese; 

       - výsadba nových stromků (1000 buků); 

       - úklid chodníků a asfaltových silnic po zimě; 

       - oprava komunikací po zimě; 

       - oprava děr na Károvské je objednána na květen;  

     - obec koupila zahradní traktor zn. Seco; 

     - bio kontejnery jsou umístěny v ul. K Vranému u obchodu a v ul.  

        Lipová u ČOV Károv. Kontejner v ul. K Vranému bude přesunut na  

        jiné stanoviště; 

     - horní rybník – protéká stavidlo. Opravu provede firma, která   

       provedla odbahnění rybníku; 

      - výskyt ptačí chřipky ve Středočeském kraji (Třebotov).   

                  Ohrobec spadá do pásma dozoru; 

      - v ul. Topolová probíhá stavba cyklostezky (do konce 05/21). 

      - Ohrobecký zpravodaj – distribuce do 30.4.   

   

Starosta děkuje rybářům a hasičům za úklid břehů spodního rybníku. 

     

 

Návrh usnesení č. 2/1/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

2)   Stavba školy II. stupně – stavba bude umístěná do svahu vedle tělocvičny. Hlavní vchod 

bude z ul. K Vranému. Kapacita tříd je 24 žáků. Předložená studie byla konzultována i 

s vedením školy a její připomínky byly zapracovány. Rozpočet je maximálně do 50 mil. Kč. 

Obec bude zadávat vypracování projektu na stavbu školy II. stupně. Na projekt jsme získali 

dotaci od Středočeského kraje. 

 

dotaz: je možné studii stavby školy umístit na web obce?  

starosta: ano, studie bude k nahlédnutí na webu obce.  

 

Návrh usnesení č. 2/2a/2021/Z 
Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje studii stavby školy II. stupně. 

PRO: 8   PROTI: 1 – V. Strouhal      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 
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Návrh usnesení č.2/2b/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec  schvaluje vyhlášení výběrového řízení na vypracování projektu 

na stavbu II. stupně ZŠ, které provede firma Witero s.r.o , IČ: 24235865. Kritéria70 % cena, 30 

% termín. 

PRO: 8   PROTI: 1 – V. Strouhal      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

Návrh usnesení č. 2/2c/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí výběrovou komisi na VŘ -  vypracování projektu stavby školy 

II. stupně  

ve složení: Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa, Jan Jeglík 

náhradník: Otakar Janeba. 

PRO: 8   PROTI: 1 – V. Strouhal      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

3) Jednací řád – Mgr. Alena Brotánková připravila návrh Jednacího řádu, kdy použila ze 

stránek Ministerstva vnitra vzor jednacího řádu pro malé obce, které nemají radu.  

 

Návrh usnesení č. 2/3/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje jednací řád. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

4) Přístavba ZŠ  - jedná se o přístavbu počítačové učebny a kabinetu. Na základě vyhlášeného 

výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Výběrová komise vybrala, dle kritéria - cena, vítěznou 

firmu PAMAK s.r.o.. Obec požádá o dotaci i na MF. 

 

Návrh usnesení č. 2/4a/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vítěze výběrového řízení na zhotovitele přístavby ZŠ, 

firmu PAMAK s.r.o., IČ: 25779656, která provede práce za celkovou částku 1.558.628,35 Kč 

bez DPH 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

Návrh usnesení č 2/4b/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na „Přístavbu ZŠ „ se společností PAMAK s.r.o., 

IČ: 25779656 za celkovou částku 1.558.628,35 Kč bez DPH a pověřuje starostu k jejímu 

podpisu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

Návrh usnesení č. 2/4c/2021/Z 

Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s projektovým záměrem a investičním záměrem 

realizace projektu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 
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Návrh usnesení č. 2/4d/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje, že při získání dotace má dostatečné finanční prostředky na 

spolufinancování realizace akce v nezbytné výši. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

Vzhledem ke zvýšenému pohybu osob a vozidel v ulici V Dolích, místní obyvatelé upozorňují na 

nutnost řešení dopravní situace.  Starosta navrhuje zastupitele V. Strouhala k zpracování návrhu 

řešení.  

 

Návrh usnesení č. 2/4e/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec pověřuje Vladimíra Strouhala k zpracování návrhu řešení dopravní 

bezpečnosti v ulici V Dolích. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

5)  Čtyřlístek – žádost o znovu-projednání žádosti o grant obce Ohrobec pro rok 2021  

Paní R. Březinová, která za KC Čtyřlístek podala žádost, předstoupila, vysvětlila činnost 

kulturního centra a důvod o znovu-projednání jejich žádosti. 

Finanční výbor doporučil žádost zamítnout z důvodu vyčerpání grantů na rok 2021.  

 

Návrh usnesení č. 2/5/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec zamítlo žádost KČ Čtyřlístku  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

6)    Linka bezpečí – žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí, z.s. žádá obec o finanční 

příspěvek na její provoz. 

Finanční výbor doporučil žádost zamítnout z důvodu vyčerpání grantů na rok 2021.  

 

Návrh usnesení č. 2/6/2021 

Zastupitelstvo obce Ohrobec zamítlo žádost Linky bezpečí, z.s. o mimořádný finanční příspěvek 

ve výši 7.500,- Kč. 

PRO: 7   PROTI: 2 – M.Keřková, J.Votánek    ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

7)  Kupní smlouva malotraktor  - typ Antonio Carraro TIGRE 3800. Malotraktor byl vybrán 

výběrovou komisí, na základě kritéria – ceny,  výhodou tohoto typu je i variabilita, kdy se na 

nový malotraktor může použít  příslušenství stávajícího malotraktoru. 

 

Návrh usnesení č. 2/7/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na Malotraktor Antonio Carraro TIGRE 3800 od 

společnosti KOMATEC s.r.o., IČ: 06964826 za cenu 632.830,- Kč včetně DPH a pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Návrh kupní smlouvy je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 
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8) WITERO – Smlouva o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Výsadba stromů 

v obci Ohrobec“  

 

 

Návrh usnesení č. 2/8/2020/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o 

dotaci na akci „Výsadba stromů v obci Ohrobec“ se společností Witero s.r.o., IČ: 24235865, 

 za cenu 10.000,- Kč . Návrh Smlouvy  je přílohou tištěného zápisu. 

 

9)  Rozpočtové opatření č. 2/2021: 

Výdaje         

      Dopravní značení - § 2229 (mazání čáry)                               35 000 Kč 

 Veřejná správa - § 6171 – (Server, licence + instalace)        130 000 Kč  

Financování 

     zvýšení čerpání rezervy pol. 8115                                         165 000 Kč 

Návrh usnesení č. 2/9/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021, kterými jsou celkově: 

 příjmy   0,- Kč 

 výdaje              165.000,- Kč 

 financování   - 165.000,- Kč 

 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

10)   Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Ohrobec – společnost ČEPS, a.s. daruje Základní škole  

Ohrobec 10 ks sestav počítačů. 

 

Návrh usnesení č. 2/10/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje Darovací smlouvu č. 04/2020 společnosti ČEPS, a.s., IČ: 25702556, 

která daruje Základní škole a Mateřské škole Ohrobec, příspěvková organizace, IČ 08907960,  

 10 ks sestav, sestávající z 5x PC DELL OptiPlex 7040, 5x PC DELL OptiPlex 9020 a 10 ks 

monitoru LCD DELL 24“. Návrh darovací smlouvy je přílohou tištěného zápisu. 

 

PRO: 7 PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 2 – M.Keřková, J.Ovčáček 

Schváleno 

 

Informace ZŠ a MŠ v Ohrobci: základní i mateřská škola se v rámci omezení pomalu dětem 

otevírá. V současné době probíhá zápis do 1. tříd základní školy a v první polovině května 

proběhne zápis  do mateřské školky.  

Zřizovatel a vedení školy s předsedkyní školské rady mají pravidelné schůzky. 
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11)  Změna ve složení kontrolního výboru 

 

a)  A. Brotánková podává rezignaci na předsedu a tím i na člena kontrolního výboru 

k 14.4.2021 

Návrh usnesení č. 2/11a/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí rezignaci Mgr. Aleny Brotánkové na funkci 

předsedy a člena kontrolního výboru. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

b) volba předsedy kontrolního výboru  - starosta navrhuje J. Jeglíka  

 

Návrh usnesení č. 2/11b/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí předsedu kontrolního výboru Mgr. Bc. Jana Jeglíka 

 PRO: 7 PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 2 – J.Jeglík, A. Škorpa 

Schváleno 

 

c) odměna předsedovi výboru 

 

Návrh usnesení č. 2/11c/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec stanovuje měsíční odměnu předsedovi výboru, dle schváleného 

usnesení č. 9/2019/Z ze dne 11.12.2019  tj. 3500,- Kč od 15.4.2021.  

PRO: 8 PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 – J.Jeglík 

Schváleno 

 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 

  

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

ve 20:56 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne  16.4.2021 

 

Přílohy zápisu:  

 jednací řád 

 Smlouva o dílo – PAMAK s.r.o. 

 Kupní smlouva – KOMATEC s.r.o. 

 Příkazní smlouva – WITERO s.r.o. 

 Darovací smlouva pro ZŠ a MŠ Ohrobec – ČEPS a.s. 

 Rezignace Mgr. A. Brotánkové 
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    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba                                            

        starosta obce Ohrobec       

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

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

  Mgr. Alena Brotánková            Mgr. Bc. Jan Jeglík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


