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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 14.9.2022 v zasedací místnosti OÚ 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

 

Přítomni:, Ing. Otakar Janeba, Vladimír Strouhal, Jiří Votánek, Antonín Škorpa,  

Mgr. Alena Brotánková, Ing. Miroslav Červenka 

Omluveni: Ing. Monika Keřková, MPA, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Jiří Ovčáček,   

 

  

Zahájení 

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

občany. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné, 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: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Alenu Brotánkovou a Miroslava Červenku 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program + doplnění :  

1) Informace z obce  

2) Schválení Veřejnoprávní smlouvy – přijetí dotace na rekonstrukci Horního rybníka 

3) Smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí „vodovodní přivaděč Zvole – Vrané“ 

  + Stanovy Dobrovolného svazku obcí 

4) Rozpočtové opatření č. 4 

5) Schválení směny pozemků – ul. Károvská 

6) Schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo  - Znakon a.s. – oprava komunikací Jarovská, 

Šumavská, V Zahrádkách 

7) Schválení přijetí dotace na rekonstrukci komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách 

8) Zpráva kontrolního výboru 

9) Různé 

 

Předsedající dal hlasovat o programu zasedání 

PRO: 6   PROTI: 0    ZDRŽEL SE: 0 
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1)       Informace z obce: - starosta obce  

-    autobusy: od 1.9. nastala změna, zjišťují se nedostatky (např. nevhodně umístěna 

zastávka Zálepy, návaznost na další spoje, přestup v Dolních Břežanech u OÚ…) 

- energie: obec v rámci šetření vypíná v noci veřejné osvětlení  (VO) v čase 01 – 04 h., u 

4 bodů VO byl vyměněn snímač. 

- hřbitov: nedošlo k dohodě s obcí Zvole o úhradě nákladů na provoz zvolského hřbitova 

(Ohrobec požadoval předložit rozpis nákladů, což Zvole nedodala s vysvětlením, že se 

jedná o kvalifikovaný odhad). Vedení Zvole zastavil pronájem nových hrobových míst 

pro naše občany. Obec Ohrobec plánuje vybudování hřbitova na vlastním katastru. 

- opravy ulic. Dokončila se oprava Šumavské, V Zahrádkách a Jarovské.   

 

Návrh usnesení: č. 6/1/2022/Z  

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

2)       Schválení Veřejnoprávní smlouvy – A. Brotánková -  přijetí dotace na rekonstrukci 

Horního rybníka. Přijetí dotace a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace zastupitelstvo 

odsouhlasilo 29.6.2022 usnesením č.  4/2022. Nyní je Smlouva k nahlédnutí. 

 

Návrh usnesení č. 6/2/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 

podle Programu 2022 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství v rámci Tematického zadání Rybníky 

a malé vodní nádrže Oblast podpory Rekonstrukce a obnova rybníků a malých vodních nádrží 

na projekt Rekonstrukce Horního rybníku v obci Ohrobec, evidenční číslo projektu 

FŽP/RVN/046893/2022  ve výši 187.586,- Kč. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

3)   Smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí „vodovodní přivaděč Zvole – Vrané“ 

  + Stanovy Dobrovolného svazku obcí – J. Ovčáček, starosta obce 

Jedná se o vznikající svazek obcí, který se bude zabývat stavbou vodojemu ve Zvoli z kterého 

bude zásobena naše obec a přivaděče vody v trase Zvole – Vrané, Okrouhla a Březové-Oleško. 

Podíl Ohrobce činí 12%. Dobrovolný svazek obcí bude žádat o možné dotace. Dobrovolný 

svazek obcí má své Stanovy. Na hlavním projektu napojení vody z Vestce se dál pracuje. 

 

Návrh usnesení č. 6/3a/2022/Z 

   Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o zřízení dobrovolného svazku obcí 

„Vodovodní přivaděč Zvole - Vrané“ s obcemi Vrané nad Vltavou, Březová – Oleško, Zvole a 

Okrouhlo  a pověřují starostu k jejímu podpisu. Smlouva je přílohou tištěného zápisu.   

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 
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Návrh usnesení č. 6/3b/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Stanovy dobrovolného svazku obcí „Vodovodní 

přivaděč Zvole - Vrané“. Stanovy jsou přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 4 – P. Pavelková - nutnost provedení rozpočtového opatření 

č. IV v měsíci září, bylo vyvoláno z důvodu objektivně působících skutečností. Návrh 

rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předložen finančnímu výboru. 

Příjmy 

- Daň z příjmů FO pod. pol. 1112                         50 000,00 Kč 

- Daň z příjmů FO srážková                                200 000,00 Kč 

- Daň z přidané hodnoty                                   1 000 000,00 Kč 

- Bio odpad-popelnice pol. 1345 org. 3725           35 000,00 Kč 

- Poplatek za veřejné prostr., pol 1343                  35 000,00 Kč 

- Daň z hazardních her pol. 1381                           50 000,00 Kč 

- Dotace volby 2021-dopl. pol. 4111 UZ 98071      2 005,00 Kč 

- Dotace volby 2022                                               48 000,00 Kč 

- Dopravní obslužnost přeplatek 2021 § 2292       18 000,00 Kč 

- Vodní hospodářství § 2310                                265 000,00 Kč 

- Odpadní vody § 2321                                         255 000,00 Kč 

- Kultura – festival § 3399                                      36 000,00 Kč 

- Hřiště – nájem                                                       10 000,00 Kč 

- Komunální služby – nájmy § 3639                       50 000,00 Kč 

- Úroky                                                                    10 000,00 Kč 

- Doplatek dotace volby § 3639                              - 2 005,00 Kč 

 

Výdaje :                                                                             

- Pitná voda vklad DSO + přivaděč § 3639           150 000,00 Kč 

- Zpravodaj § 3349                                                   55 000,00 Kč 

- Hřiště údržba § 3412                                              30 000,00 Kč 

- Veřejné osvětlení                                                   40 000,00 Kč 

- Odpad tříděný § 372X                                          400 000,00 Kč 

- Veřejná zeleň § 3745                                              80 000,00 Kč 

- Požární ochrana – žádost o dotaci § 5512              23 000,00 Kč 

 

Financování: 

snížení čerpání rezervy pol. 8115                      1 419 000,00 Kč 

 

Celkově:  příjmy                        2 062 000,00 Kč  

                 výdaje                          778 000,00 Kč 

 financování               1 284 000,00 Kč 
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Návrh usnesení č. 6/4/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 4 : 

• Příjmy   2.062.000,- Kč 

• Výdaje      778.000,- Kč 

• Financování   1.284.000,- Kč 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato.       

 

5) Schválení směny pozemků – ul. Károvská – P. Pavelková – jedná se o vyhlášení 

záměru směny pozemků. Při dělení pozemků vznikly malé pozemky, stavení úřad Jesenice 

doporučuje jejich směnu, aby došlo k ucelení pozemků. Firma Baurekon nabízí směnou 

pozemky par.č. 334/152 o výměře 9 m2 a par.č. 334/153 o výměře 44 m2 za obecní pozemek 

par.č. 478/32 o výměře 6 m2. 

Návrh usnesení č. 6/5/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyhlášení záměru směny pozemků: 

ve vlastnictví obce: par.č.  478/32 o výměře    6 m2 

 za pozemky:           par.č. 334/152 o výměře    9 m2  

                          a   par.č. 334/153 o výměře 44 m2. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

6) Schválení dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo  - Znakon a.s. – oprava komunikací 

Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách – starosta – v dodatku je zahrnuta cena za nájezdy na 

soukromé pozemky z opravovaných ulic, které si majitelé přilehlých pozemků objednávali 

sami. Obec je v celkové částce uhradí firmě Znakon a občané je zaplatí obci formou 

investičního příspěvku. 

Návrh usnesení č. 6/6/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „oprava 

komunikací Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách“ se společností Znakon a.s., IČ 26018055, kdy 

se cena navyšuje o 237.478,37 Kč bez DPH na celkovou částku 11.507.870,01 Kč bez DPH. 

Pověřují starostu k jeho podpisu. Dodatek č. 4 je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 5   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 – V. Strouhal 

Usnesení přijato. 

 

7) Schválení přijetí dotace na rekonstrukci komunikace Jarovská, Šumavská, 

V Zahrádkách – starosta – Krajský úřad Středočeského kraje vyhlásil dotační titul Rozvoj 

venkova pro obce do 2000 obyvatel, kdy poskytne 1000,- Kč na 1 obyvatele. Zastupitelstvo 

schválilo podání žádosti na zastupitelstvu dne 29.6.2022. Dotace nám je ve výši 1.433.000,- Kč 

přislíbena. 

Návrh usnesení č. 6/7/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve výši 1 433 000,-  Kč z rozpočtu 

Středočeského kraje na akci Rekonstrukce komunikace Jarovská, Šumavská, V Zahrádkách, 

Ohrobec evidenční číslo FRV/VEI/048481/2022 a pověřuje starostu obce k podpisu  



5 
 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

8) Zpráva kontrolního výboru – V. Strouhal – kontrola byla provedena 6.9.2022 za 

období září 2021 – srpen 2022, předmětem kontroly bylo plnění § 92 odst. 1), § 93 odst. 1 a § 

95 odst. 1) a 2) zákona o obcích. Kontrolní výbor konstatuje, že nedošlo k porušení uvedených 

ustanovení. 

Návrh usnesení č. 8/6/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec  bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

9) Různé –  

v rámci diskuze autobusová doprava – nové jízdní řády: 

• nové jízdní řády se nedodržují, autobusové spoje vynechávají. V zástavce Zálepy nyní 

od změny jízdního řádu stojí autobus i déle jak 30 minut, což znemožňuje vjezd k protější 

nemovitosti. Tato zastávka je nástupní i výstupní, lidé přebíhají přes silnici. Bylo by 

vhodné umístit novou zastávku – nástupní ve směru do Ohrobce;  

• autobusy zastavují i v otočce a zastavují u skautské klubovny, což téměř zamezí vstup 

do klubovny. Na otočce je třeba pro řidiče vytvořit zázemí – minimálně mobilní WC. 

• jízdní řády jsou pro občany z Károva zcela nevyhovující, obtížný dojezd na poštu a na 

hřbitov do Zvole, konečná zastávka Opatov prodlužuje propojení s Prahou. 

Starosta – se bude snažit prosadit propojení s Kačerovem, alespoň některých spojů. O nové 

autobusové zastávce bude jednat s dopravní společností.  

 

Přílohy zápisu:  

• Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KÚ Středočeského kraje  

• Smlouva o zřízení Dobrovolného svazku obcí  

•  Stanovy Dobrovolného svazku obcí  

• Dodatek č. 4 – Znakon a.s.  

 

 

 

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

ve 21:00 hodin. 
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Zápis byl vyhotoven dne 29.7.2022 

 

 

 

 

    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba 

          starosta obce Ohrobec     

  

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

     

 

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

       Mgr. Alena Brotánková                     Ing. Miroslav Červenka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


