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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 14.12.2016 
začátek zasedání 20:00 hodin 

 
 

Přítomni: Ing. O. Janeba,  , A. Škorpa, K. Tomeček, Ing. T. Maruniak, , Mgr. A. 

Brotánková, J. Novotný, Ing. M. Keřková, MPA. R. Hrabě, Ing.  M. Červenka, 

 

Omluven:   M.Králová-Krkošková,  K. Koryntová, M. Klimentová 

 

Neomluvili se: J. Votánek, J. Ovčáček, MgA. L. Miffek 

 

Zasedání zahájil starosta O. Janeba v 20:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a 

konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a že je z minulého zasedání ověřen 

zápis, který je zde k nahlédnutí.  

Jako zapisovatelku navrhl Hanu Adamkovičovou. Ověřovateli zápisu byli navrženi 

Roman Hrabě a Jan Novotný. 

 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové,  ověřovatelích zápisu 

Romanovi Hraběti a Janu Novotném takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

Program: + doplnění  
1. Informace z obce 

2. Návrh rozpočtu na rok 2017 

3. Přestupková komise 

4. Návrh vodného a stočného na rok 2017 

5. Granty na rok 2017 

6. Různé    -     Seznámení s rozpočtovým opatřením č. VI 

- Pověření starosty obce 

- Záměr prodeje pozemků  

- Vyúčtování opravy a dokončení hřbitova – Zvole 

- Schválení odměn zastupitelů na rok 2017 

 

   

 

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

1) Informace z obce:  
 

a) Kontrola Krajského úřadu Středočeského kraje na dotaci na ZŠ proběhla v pořádku. 

b) Spol. Victoriaville Ltd. požádala obec o návrh majetkoprávního vyrovnání za jejich 

pozemky, které se nacházejí v zeleném pásu až chodníku v části ul. Károvské. Na obci 

bylo zjištěno z mapy Katastrálního úřadu, že jsou pozemky „proslučkované“ čili by zde 

bylo dvojvlastnictví. Obec požádala oficiálně o identifikaci majitele pozemků 

Katastrální úřad. 

c) Dne 18.12. se koná běžecký závod Trailová závist. Trasa povede i částečně obcí 

Ohrobec. 
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d) V minulém měsíci proběhla oprava výtluků a děr na ul. Károvské firmou Dipos. Cena za 

opravu činí 66.000,- Kč/bez DPH. 

e) ČOV Ohrobec – firma EKO EKO zaslala na obec projekt na opravu čističky v Ohrobci. 

Částka 6.279.720,- Kč je mnohem větší, než bylo původně zamýšleno a projednáno. Zítra se 

koná na obci jednání se zástupci spol. 1. SčV a EKO EKO, hlavním tématem bude diskuze o 

nejdůležitějších opravách a tím i snížení celkové částky za opravu z předloženého projektu. 

f) Spor o vlastnictví části komunikace ul. V Zahrádkách s paní Rychlovskou.  Okresní soud 

Praha západ vypsal na termín 12.1.2017 soudní jednání týkající se tohoto sporu. 

 

 

Zastupitelé berou na vědomí podané informace. 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

2)  Návrh rozpočtu na rok 2017 

Správce rozpočtu předložil návrh rozpočtu na rok 2017 finančnímu výboru k projednání.  

Finanční výbor návrh rozpočtu na rok 2017 projednal a předložil jej ke schválení 

zastupitelstvu obce. 

 

Příjmy ……………………….  12 310 000,00 Kč 

Výdaje ………………………   11 810 000,00 Kč       

Financování …………………        500 000,00 Kč               

 

Zastupitelé obce hlasovali o schválení přebytkového rozpočtu s celkovými příjmy ve 

výši  12 310 000 Kč,  s celkovými výdaji ve výši 11 810 000 Kč a přebytkem ve výši  

500 000 Kč takto:  

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

3) Přestupková komise -  Mgr. Alena Brotánková požádala o ukončení své činnosti 

předsedkyně přestupkové komise k 31.12.2016. Starosta požádal Město Jesenice, zda by 

bylo možné převzít agendu přestupkové komise, jak tomu bylo před 3 lety. 

 

Zastupitelé hlasovali o schválení Veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené 

působnosti ve věcech přestupků s Městem Jesenice a o pověření starosty k podpisu této 

smlouvy takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

  

4) Návrh vodného a stočného na rok 2017 -  první návrh 1. SčV předložila se zvýšením ceny 

vodného o 2,19 %.. Konečný návrh je zachování výše vodného 50,- Kč/bez DPH a stočného 

40,93 Kč/bez DPH jak tomu bylo v letošním roce 2016. 

 Zastupitelé hlasovali o schválení vodného na rok 2017 ve výši 50,-Kč/bez DPH a stočného      

  40,93Kč/bez DPH to znamená ve stejné výši jako v letošním roce takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
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5) Granty na rok 2017 - návrh vyhlášení grantu obce Ohrobec na rok 2017 a stanovení jeho 

pravidel je za stejných podmínek jako na letošní rok 2016: 

- maximální celková výše 60.000,- Kč.  

- zaměření:  veřejně prospěšné aktivity 

- minim. výše 2.000,- Kč – maximální výše 20.000,- Kč. 

 

Zastupitelé hlasovali o vyhlášení grantu obce Ohrobec na rok 2017 a stanovení jeho 

pravidel takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

6) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. VI – zastupitelé byli seznámeni s provedeným 

rozpočtovým opatřením. Jednalo se o úpravy z důvodu dotace na volby a dotace na 

hasiče. 

 

 Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. VI. 

          Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

7) Pověření starosty č. 1: 

  -      zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, příp. od jiných 

subjektů (může navýšit celkový objem příjmů i výdajů o stejnou výši - tzn. o výši  přijaté 

dotace, příspěvku, daru či jiného příjmu + podíl na spolufinancování) 

-    převod finančních prostředků z důvodu objektivně působících skutečností, které 

ovlivňují plnění rozpočtu, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky 

obce (tzn. nezvyšuje se celkový objem výdajů obce)  

-      zapojení finanční rezervy na plánované výdaje: tělocvična, ČOV, rozšíření vozovky – 

hráz, Obchod 

 

Zastupitelé hlasovali o pověření starosty obce č. 1 takto: 

 Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 
                                 

8) a)    Záměr prodeje pozemků – zástupce spol. Lesy ČR vznesl dotaz, zda by byla obec 

ochotna prodat pozemky pod vodotečí – potokem v lese.  Starosta navrhuje vyhlásit 

záměr s podmínkou, že kupující nechá správně zaměřit tok potoka a současně nechá 

správně zapsat stávající komunikaci ohrobeckého údolí podél chat, která kopíruje potok.  

 

Zastupitelé hlasovali o vyhlášení záměru prodat pozemky pod Ohrobeckým potokem takto: 

 Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

b)   Záměr prodeje pozemků – par.č. 241/13, 241/14 a 241/15. Zájem projevil majitel 

sousedních pozemků. Starosta navrhuje vyhlásit záměr s poznámkou, že náklady na 

převod pozemků ponese kupující a v případě nízké nabídky za m
2
 si majitel vyhrazuje 

právo předmětné pozemky neprodat. 
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Zastupitelé hlasovali o vyhlášení záměru prodat pozemky par.č. 241/13, 241/14 a 241/15 

takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.  

 

9) Vyúčtování opravy a dokončení hřbitova – Zvole. Obec Zvole předložila vyúčtování opravy 

zdi starého hřbitova – náklad připadající na jednu obec činí 100.553,50 Kč a dokončení zdi 

nového hřbitova – náklad připadající na jednu obec činí 48.428,-Kč. 

Vzhledem k tomu, že Obec Ohrobec se nikdy nepodílela na opravách starého hřbitova a 

nebyla předem projednána finanční spoluúčast na opravě zdi starého hřbitova, starosta 

navrhuje tento náklad zamítnout a schválit náklad na dokončení zdi nového hřbitova v částce 

48.428,- Kč.  

Zastupitelé hlasovali o schválení poukázání částky 48.428,-Kč obci Zvole na dokončení zdi 

nového hřbitova takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.  

 

10)  Schválení odměn zastupitelů – návrh změny na rok 2017, dle změny v příloze č. 1 k nařízení 

vlády č. 37/2003 se jedná o  zvýšení o 4 %.  

Zastupitelé hlasovali o změnách odměn zastupitelů na rok 2017 takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů, Proti: 0, Zdrželi se: 2 (R. Hrabě a T. Maruniak) 

Zastupitelé neodsouhlasili zvýšení odměn zastupitelů.  

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:30 

hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2016 

 

 

 

 

       ………………………………      

             Ing. Otakar Janeba                

           starosta obce Ohrobec      

 

  

 

     

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

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

           Jan Novotný                                     Roman Hrabě 

 

 

 

 

 

 

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