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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 9.3.2016 

začátek zasedání 20:00 hodin 
 

 

Přítomni: Ing. O. Janeba,  Ing. M. Keřková, MPA, A. Škorpa, J. Novotný, M. Klimentová, R. Hrabě, 

M.Králová-Krkošková,  J. Votánek, MgA.L. Miffek,  Mgr. A. Brotánková, J. Ovčáček, 

 

 

Omluven:  PhDr.P. Makovský, Ph.D., MBA, K. Tomeček, Ing. T. Maruniak, Ing.  M. Červenka, 

 

  Zasedání zahájil starosta O Janeba ve 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 Markéta Klimentová a 

Alena Brotánková. 

 

Program: + doplnění 

 
1. Informace z obce 

2. Smlouva o poskytnutí daru – JSDH 

3. Obchod v obci 

4. Různé –  Rozpočtové opatření č. 2/2016 

- Žádost SK Zvole 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové,  ověřovatelích zápisu Markétě Klimentové a 

Aleně Brotánkové a o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

1) Informace z obce 

a) Škola – zástupci obce a firmy Xedos na svém jednání uzavřeli konečnou částku vyúčtování 

za rekonstrukci budovy ZŠ čp. 5. Částka činí 6.016.376,- Kč s DPH.  Původní nabídková cena je 

tedy cenou konečnou.  

b) Chodník v ulici Zvolská – v původním projektu došlo ke změně. Jsou navržené zastávky 

v obou směrech. Projekt s navrženou změnou byl zaslán dotčeným orgánům k vyjádření.  

c) Dostavba kanalizace – práce jsou dokončeny. Začne se budovat veřejné osvětlení v ulicích 

Ořechová, Břízová, Šípková. Až počasí dovolí, bude na komunikace dotčené stavbou, dodavatelem uložen 

štěrk o výšce cca 15 cm a recyklát na utažení vrchní vrstvy. 

d) Zvonička –  je ukončeno vyúčtování. 

 

 

2) Smlouva o poskytnutí daru JSDH na hasičské vozidlo  - od Nadace Agrofert. Dar by bylo poskytnut na  

             období končící dne 31.12.2016.  Vedení obce se pokusí sehnat další peníze na nové vozidlo pro JSDH.  

              Pokud se nepodaří zajistit cca 200.000,-Kč, dar od Nadace Agrofert obec odmítne.    

 

Zastupitelé hlasovali o přijetí daru ve výši 50.000,-Kč od Nadace Agrofert na vozidlo pro JSDH Ohrobec   

za podmínek, že se obci podaří sehnat do 31.12.2016 další finance do celkové výše cca 200.000,-Kč. V opačném  

případě obec tento dar odmítne.  
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Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – J. Novotný. 
 

 
3) Obchod v obci – vedení obce se pokoušelo nalézt náhradní řešení pro zřízení obchodu v obci. Jediné možné 

místo, které by připadalo v úvahu, byl prostor bývalé zděné čekárny u rybníku. Tuto část pozemku vlastní 1/2 

obec, 2/2 je ve vlastnictví dalších 12ti vlastníků (někteří jsou bohužel již po smrti). Z tohoto důvodu bylo 

znovu obnoveno jednání s paní Slavíčkovou. Ta předložila znalecký posudek na částku 710.950,- Kč. Obec má 

k dispozici znalecký posudek z minulého roku na částku 407.200,- Kč, kde nebyla zahrnuty přípojky k objektu. 

Paní Slavíčková má pohledávku vůči obci v celkové výši 126.200,-Kč.  Obec navrhuje poskytnout částku 

600.000,-Kč, z které bude odečtena pohledávka obce. Vybavení bývalého obchodu si paní Slavíčková odveze. 

 

Zastupitelé hlasovali nabídnout částku 600.000,-Kč paní Slavíčkové za objekt bývalého obchodu, z kterého bude 

odečtena částka za pohledávku obce takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů, Proti: 1 – J. Novotný, Zdržel se: 0. 

 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2016 - Nutnost provedení rozpočtového opatření č. II v měsíci únoru, bylo 

vyvoláno z důvodu několika objektivně působících skutečností. 

Příjmy:   -          pol. 1122 – daň z příjmů za obec    67.830 Kč 

Výdaje:   -         § 6399 -  daň z příjmů za obec        67.830 Kč 

-      § 2321 – kanalizace Károv           325.000 Kč 

Financování:  - pol. 8115 – rezerva                     -325.000 Kč 

Celkově:  příjmy zvýšeny o                                  67.830,- Kč  

                 výdaje zvýšeny o                                392.830,- Kč 

                 financování sníženo                            325.000,- Kč 

 

Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2016. 

  

5) Žádost o dotaci na pořádání turistického pochodu Zvolská botička -  obec Ohrobec poskytuje ve svém 

grantovém programu,  každý rok možnost zažádat o finanční příspěvek. SK Zvoli  na letošní rok 2016 

odsouhlasila poskytnout v grantovém programu  částku 5.000,- Kč  Z tohoto důvodu tuto žádost navrhuje 

zamítnout. 

 

Zastupitelé hlasovali o zamítnutí žádosti o poskytnutí dotace  ve výši 1.000,- Kč SK Zvole na pořádání 

turistického pochodu  takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

 

Diskuze:  

Zastupitel J. Votánek zve přítomné na setkání seniorů dne 17.4. od 14 hodin de restaurace U Trojánků. 

 

V. Moravec – má více připomínek k chodu obce a rád by se setkal s p. starostou. 

Starosta obce souhlasí, dohodne termín schůzky přímo s p. Moravcem. 

 

M. Moravec -  je správné kupovat starý objekt obchodu za tuto částku? Proč se nabízená částka navýšila? 

Chápe potřebu obchodu, ale proč není možné zajistit např. dovážku potravin?  

Zastupitelé toto řešení schvalují jako nejvýhodnější, z hlediska výše nákladů a možnosti provozovat 

obchod. 
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:15 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.3.2016 

 

 

 

 

 

 

 

   ………………………………     ………………………………...           

        Ing. Otakar Janeba         Roman Hrabě 

       starosta obce Ohrobec      1.místostarosta obce Ohrobec 

 

 

 

 

 

 

 

     

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

                              Mgr. Alena Brotánková       Markéta Klimentová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

               Hana Adamkovičová 
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