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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 19.11.2014 
začátek zasedání 20:00 hodin 

 
 

Přítomni: P. Makovský, J. Novotný, M.Králová-Krkošková,  T. Maruniak, J. Votánek, L. Miffek, 

A.Brotánková, K. Tomeček, M. Červenka, M. Keřková, O. Janeba, A. Škorpa, R. Hrabě 

 

Omluven:  L.Miffek, J. Ovčáček, 

 

Zasedání předsedal dosavadní starosta P. Makovský, který zahájil zasedání v 20:00 hodin a 

přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že všichni přítomní zvolení zastupitelé si před zahájením 

převzali příslušné osvědčení o zvolení. 

Jako zapisovatelku určil Hanu Adamkovičovou.  

V úvodu zasedání P. Makovský vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 

složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu 

s výhradou má za následek zánik mandátu. 

Složení slibu proběhlo tak, že P. Makovský 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.“ a 

vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Alena Brotánková a Jan Novotný. 

 

Zastupitelé hlasovali o ověřovatelích zápisu Aleně Brotánkové a Janu Novotném takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

Program: + doplnění 

 
 

1. Určení počtu místostarostů 

2. Volba starosty a místostarosty obce 

3. Složení výborů obecního zastupitelstva 

4. Schvalování odměn zastupitelů a výborů 

5. Schválení jednacího řádu 

6. Rozpočtové opatření č. 5/2014 

7. Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2015 

8. Plán zimní údržby 

9. Různé     - Pověření zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP 

- Smlouva o zřízení věcného břemene – č. IV-12-6015667/1. 

 

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
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1) Určení počtu místostarostů – P. Makovský navrhl, aby zastupitelstvo pro toto volební období 

volilo jednoho místostarostu. 

 

Zastupitelé hlasovali o zvolení jednoho místostarosty pro toto volební období takto: 

     Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

  

2) Volba starosty a místostarosty obce – P. Makovský navrhl, že pozice starosty a místostarosty 

bude funkce neuvolněná. 

a) J. Novotný navrhl na pozici starosty obce Pavla Makovského. 

Zastupitelé hlasovali o volbě neuvolněného starosty, navrženého Pavla Makovského takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – P. Makovský. 

 

b) P. Makovský navrhl na pozici místostarosty obce Tomáše Maruniaka. 

Zastupitelé hlasovali o volbě neuvolněného místostarosty, navrženého Tomáše Maruniaka takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – T. Maruniak. 

 

3) Složení výborů obecního zastupitelstva – návrh na složení jednotlivých výborů obce: 

- Finanční výbor a výbor dotační:  

předseda: M.Červenka,   

členové:  M. Keřková, O. Janeba,  V.Macháček, A. Brotánková 

 Zastupitelé hlasovali o složení finančního výboru a výboru dotačního a o  navrženém 

předsedovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

- Kontrolní výbor: 

předseda: J. Votánek, 

členové:   J. Ovčáček, J. Zárubová 

Zastupitelé hlasovali o složení kontrolního výboru a o navrženém předsedovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – J. Votánek. 

 

- Dopravní výbor:  

předseda: J. Novotný, 

členové:  M. Krkošková,  M.Červenka, K. Tomeček, R. Hrabě,  

Zastupitelé hlasovali o složení dopravního výboru a o navrženém předsedovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

- Stavební výbor:  
předseda: A. Škorpa,  

členové:   R. Hrabě, J. Ovčáček,  P. Pavelková, M. Krkošková 

Zastupitelé hlasovali o složení stavebního výboru a o navrženém předsedovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – A. Škorpa. 

 

- Kulturní a sociální výbor:  
předseda: M.Klimentová,  

členové:  V. Škván, J.Lípová,   K.Bardová, B.Lebedová, R.Rolčíková, M. 

Krkošková, 

 J. Votánek,  J. Novotný 

Zastupitelé hlasovali o složení kulturního výboru a o  navržené předsedkyni takto: 
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Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

- Výbor pro životní prostředí:  
předseda: J. Ovčáček,  

členové:  A. Škorpa,  M. Červenka, O. Janeba, M. Keřková 

Zastupitelé hlasovali o složení výboru pro životní prostředí a o navrženém předsedovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

- Redakční rada:  
předseda – šéfredaktor: P. Makovský,  

členové:    M.Kaňa,  V. Škván, M. Červenka, L. Miffek, J. Novotný, H. 

Adamkovičová 

Zastupitelé hlasovali o složení redakční rady a navrženém předsedovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

Další činnosti:  

 

Pozemkové úpravy  
Vedoucí  – O. Janeba 

členka - J. Zárubová 

Zastupitelé hlasovali o složení skupiny, která se bude zabývat pozemkovými úpravami a o 

navrženém vedoucím této skupiny takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

Pasportizace – získávání pozemků pod komunikacemi  
vedoucí skupiny – M. Keřková 

členové - A. Brotánková, P. Pavelková, A. Škorpa, O. Janeba 

Zastupitelé hlasovali o složení skupiny, která se bude zabývat pasportizací a získávání pozemků 

pod komunikacemi a o navržené vedoucí této skupiny takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

Po 3 měsících bude vyhodnocena funkčnost výborů a vyhodnotí se práce celého zastupitelstva. 

 

 

4) Schvalování odměn zastupitelů a výborů – návrh: 
- Všichni členové ZO a výborů obdrží odměny v maximální výši stanovené zákonem 

s tím, že v případě členství v jednom či ve více výborech se odměny nesčítají a bude 

vyplacena ta nejvyšší odměna. Členové výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli, 

obdrží odměny v maximální výši stanovené zákonem s tím, že v případě členství 

v jednom či ve více výborech se odměny nesčítají a bude vyplacena ta nejvyšší 

odměna. 

- odměna starosty: 20.000,- Kč;  

- odměna místostarosty: 5.000,- Kč. 

 Zastupitelé hlasovali o navržených odměnách pro členy zastupitelstva, starosty a místostarosty obce, 

členy výborů od dnešního dne takto: 

 Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
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5) Schválení jednacího řádu – v úpravě jednacího řádu došlo k zpřesnění formulací a nově byl do 

jednacího řádu vložen § 13 výbory a komise.  

Zastupitelé hlasovali o jednacím řádu zastupitelstva obce takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

6) Rozpočtové opatření č. 5/2014 – aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně, podepsal starosta obce 

22.10.2014 rozpočtové opatření č. V. 

Nutnost provedení rozpočtového opatření č. 5 v měsíci říjnu, bylo vyvoláno z důvodu několika 

objektivně působících skutečností. 

Výdaje: 

- § 2212 Komunikace (další opravy+projekt Károvská)        + 100.000,- Kč  

- § 2321 Odpadní vody (dešťová kanal. Libeňská)                  + 70.000,- Kč 

- § 6117 Volby komunální                                                      + 21.378,50 Kč 

Příjmy: 

- Pol. 1112 daň z příjmů FO                                                   + 37.000,- Kč 

- Pol. 1113 daň srážková                                                        + 10.000,- Kč 

- Pol. 1121 daň z příjmů PO                                                   + 60.000,- Kč 

- Pol. 1511 daň z nemovitostí                                                 + 10.000,- Kč 

- Pol. 4111 Dotace volby komunál                                      + 21.378,50 Kč 

- § 2321 Odpadní vody (příspěvky)                                       + 48.000,- Kč 

  

Celkově:  příjmy zvýšeny o          191.378,50 Kč  

                 výdaje zvýšeny o         191.378,50 Kč                         

Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. V. 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

7) Schválení ceny vodného a stočného pro rok 2015 – provozovatelem vodovodu a kanalizace je 

navrhovaná cena pro vodné a stočné pro rok 2015 ve stejné výši jako byla v letošním roce tj.: 

- vodné 50,- Kč    bez DPH/m
3
 

- stočné 40,93 Kč bez DPH/m
3
. 

Zastupitelé hlasovali o navržené výši vodného a stočného pro rok 2015 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

8) Plán zimní údržby místních a účelových komunikací obce Ohrobec platný od 2014 pro budoucí 

období  - je v souladu s platnými zákony a vyhlášky a zahrnuje jak pořadí pro údržbu ulic, tak také 

doby pro zásah od začátku sněžení. Obec udržuje cca 100.000 m
2
 komunikace a 6.500 m

2
 chodníku. 

Zastupitelé hlasovali o plánu zimní údržby místních a účelových komunikací obce Ohrobec platného od 

2014 pro budoucí období takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

9) Pověření zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem ÚP – Městský úřad Černošice, odbor územního 

plánování žádá o sdělení jména zastupitele, který bude určen pro spolupráci s pořizovatelem územního 

plánu. Starosta navrhuje T. Maruniaka, který bude pokračovat ve své práci z minulého období. 
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Zastupitelé hlasovali o pověření T. Maruniaka jako zástupce obce, který bude jednat s pořizovatelem 

územního plánu (MěÚ Černošice) takto: 

 Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

T. Maruniak informuje přítomné, že na příštím pracovním jednání seznámí zastupitele 

s dosavadními kroky, které byly učiněny pro pořízení nového územního plánu obce Ohrobec a které 

bude následovat.  

 

10)   Smlouva o zřízení věcného břemene – č. IV-12-6015667/1 se spol. ČEZ Distribuce a.s.  -  

jedná se o věcné břemeno – položení kabelového vedení do země v ulici Akátová. Smlouva o 

smlouvě budoucí byla schválena zastupitelstvem obce 25.2.2013. Finální Smlouva o zřízení 

věcného břemene je ve stejném znění jako Smlouva o smlouvě budoucí  tzn. par.č. 470/3 a 470/130  

-  15 m délkových – náhrada v celkové výši 1.500,- Kč. 

Zastupitelé hlasovali o Smlouvě o zřízení věcného břemene č.  IV-12-6015667/1 se spol. ČEZ Distribuce 

a.s takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.11. 2014 

 

 

 

 

 

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

  PhDr. Pavel Makovský, Ph.D.,  MBA           Ing. Tomáš Maruniak 

                 starosta obce              1. místostarosta obce 

  

 

 

 

 

 

     

Ověřovatelé zápisu:    ………………………………  ………………………………

                               Mgr. Alena Brotánková                                    Jan Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka:  ………………………………              

                Hana Adamkovičová 
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