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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 24.9.2014 
začátek zasedání 19:30 hodin 

 
 

Přítomni: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, Ing. Tomáš Maruniak, Andrea Peroutová, Jiří 

Votánek, MgA. Lukáš Miffek 

 

Omluven:  , Ing. Jan Klak, Ing. Michaela Zázvorková, Monika Hrubá, Jan Novotný 

 

Starosta P. Makovský zahájil zasedání v 19:30 hodin a přivítal všechny přítomné.  

Jako zapisovatelku navrhl Hanu Adamkovičovou. Ověřovatele zápisu byli navrženi Jiří Votánek a 

Andrea Peroutová. 

 

Zastupitelé hlasovali o navržené zapisovatelce zasedání Haně Adamkovičové a o ověřovatelích 

zápisu Jiřím Votánkovi a Andree Peroutové takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

 

Program: + doplnění 

 

 
1. Prodej části obecního pozemku p.č. 506/5  o výměře 10,5 m

2
 

2. Rozpočtové opatření č. IV 

3. Finanční příspěvek – obecní policie Vestec  

4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – par.č. 441/3 a 519 

5. Různé   -    Smlouva o smlouvě budoucí – Freston s.r.o. 

      -    Vyhlášení grantů na rok 2015 

 

 
1) Prodej části obecního pozemku p.č. 506/5  o výměře 10,5 m

2 
-  na veřejnou výzvu  se přihlásil 

M.Zier ml. Nabízí 500,-Kč/m
2
 . Zaměření provede na vlastní náklady, návrh na vklad uhradí sám.  

 

Zastupitelé hlasovali o prodeji části obecního pozemku par.č. 506/5 o výměře 10,5m
2
 panu 

Milanovi Zierovi za podmínek výše uvedených a o pověření starosty k podpisu kupní smlouvy  

takto: 

     Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

 

 

  
2) Rozpočtové opatření č. IV - nutnost rozpočtového opatření č. IV vyvolalo několik objektivně 

působících skutečností. 

Celkově:  příjmy sníženy o        132.819,85 Kč 

            výdaje zvýšeny o    1.255.984,22 Kč 

financování           1.397.278,31 Kč. 

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předán finančnímu výboru 

k prostudování. 

 

Zastupitelé hlasovali o rozpočtovém opatření č. IV takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 
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3) Dohoda o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku  – obec Vestec. Celková částka pro 

rozšíření datového úložiště kamerového systému bude stát obec Vestec 240.000,- Kč. 

a)  Příspěvek se poskytuje na rozšíření datového úložiště kamerového systému OP Vestec ve výši 

      80.000,- Kč pro obec Ohrobec. 

b) Příspěvek se poskytuje na rozšíření datového úložiště kamerového systému OP Vestec ve výši 

      160.000,- Kč jako rezervu pro další kamerové systémy pro naši obec nebo jako půjčku pro obec    

      Zlatníky,  která v současné době není schopna uhradit tuto částku, avšak má v budoucnu o tento   

kamerový systém zájem. Po úhradě kamerového systému obcí Zlatníky, v případě že nebude obce     

Ohrobec požadovat další rozšíření kamerového systému v obci, se peníze vrátí zpět na účet obce 

Ohrobec.  

 

Zastupitelé hlasovali o schválení Dohody o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku obci 

Vestec ve výši 80.000,- Kč a Dohody o vzájemné spolupráci a poskytnutí příspěvku obci Vestec 

ve výši 160.000,- Kč  a o pověření starosty k podpisu obou dohod takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

 

 

4) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB – ČEZ Distribuce – par.č. 441/3 a 519 – Jedná 

se o obnovu = posílení stávajícího přívodu trafostanice, přes pozemky par.č. 441/3 a par. č. 519 

(komunikace Průběžná – Duhová), v katastru obce. Výkop se povede v chodníku, komunikací bude 

proveden protlak. Celková výměra nového kabelového vedení je 251 bm =  finanční náhrada  činí  

25.100,- Kč 

 

Zastupitelé hlasovali o Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-

12-6000621/VB/001 a o pověření starosty k jejímu podpisu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

  

5) Smlouva o smlouvě budoucí – Freston s.r.o – budoucí dárce se zavazuje darovat obci par.č. 

398/14, kde vybuduje veřejné osvětlení a vyasfaltuje povrch komunikace. 

 

 Zastupitelé hlasovali o Smlouvě o budoucí smlouvě darovací od spol. Freston s.r.o.  a o pověření 

starosty k jejímu podpisu takto: 

 Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

 

 

6) Vyhlášení grantů na rok 2015 – vyhlášení grantových pravidel by proběhlo za stejných 

podmínek jako tomu bylo v přecházejících letech. Minimální příspěvek na projekt je 2.000,- Kč  

a maximální 20.000,- Kč. Celkový předpokládaný objem finančních příspěvků na všechny 

projekty je 60.000,- Kč. Žádosti se budou přijímat do 15. prosince 2014. 

  

  Zastupitelé hlasovali o vyhlášení grantů na rok 2015 takto: 

  Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin. 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 30. 9. 2014 

 

 

 

 

 

 

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

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

                 starosta obce              1. místostarosta obce 

  

 

 

 

 

 

     

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

                                    Jiří Votánek                               Andrea Peroutová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                Hana Adamkovičová 
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