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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 20.9.2017 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 
Zahájení zasedání:         19:05 hodin 

Přítomni při zahájení:   Ing. O. Janeba, Ing. T. Maruniak, B. Lebedová, J. Votánek, J. Ovčáček,                  

                                      MgA. L.Miffek, Ing. M. Keřková, Ing.  M. Červenka, A. Škorpa,  

                                      K. Tomeček, K. Koryntová 

Řádně omluveni:          M.Králová-Krkošková,  Mgr. A. Brotánková, R. Hrabě, M. Klimentová 

                                  

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

občany. Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelkou navrhl paní Petru 

Pavelkovou, ověřovateli zápisu pana Jiřího Votánka a Ing. M. Keřkovou. 

 

Hlasováno o návrhu zapisovatele a ověřovatelů  

 

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

Schváleno jednomyslně 

 

K programu jednání byly dodatečně doplněny tyto podněty: 

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – vodovodní přivaděč  

- Chodník Zvolská-Změna projektu 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

1. Informace z obce 

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě s 1. SčV 

3. OZV č. 1/2017 

4. Vystoupení Obce Ohrobec ze spolku SMS ČR 

5. Rozpočtové opatření č. 5 

6. Žádost o dotaci – ČOV Ohrobec 

7. Smlouva – kamerový systém 

8. Různé    -    Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – vodovodní přivaděč 

- Chodník Zvolská-Změna projektu 
- Diskuse 
- Závěr 

 

Hlasováno o programu jednání 

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

Schváleno jednomyslně 
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1) Informace z obce:  

- Proběhl divadelní festival – vysoká účast 

- 29.- 30. 9.  proběhne svoz velkoobjemového odpadu 

- 14.10.  proběhne svoz nebezpečného odpadu 

- 6.- 8.10. je zajištěn kominík 

- během léta byly provedeny nové povrchy komunikací Lipová, Lísková, Lhotecká a Příčná. Dále 

byl proveden nový povrch v části komunikace Na Širokém III (ke kontejnerům). Byla provedena 

oprava povrchu komunikace Károvská za cca 177 tis. Kč – zažádáno o příspěvek Obec Dolní 

Břežany 

- p. Slavíčková nám darovala bývalý obchod, na který je vystaven demoliční výměr 

- je zpracován projekt na osvětlení hřiště mezi rybníky 

- Reklamovali jsme uvolněnou fasádu z římsy ZŠ u dodavatele 

- plánujeme vybudovat vpusť u otočky na Károvské 

- 14.9. proběhla kolaudace komunikace Akátová a Na Hřebenu – nejsou 3 vpusti, špatně napojen 

asfalt v křižovatce a v části ulice Na Hřebenu nedodržena výška finálního povrchu 

- územní plán – schvalování předpokládáme koncem října 

- problematický pozemek pod komunikací V Zahrádkách – návrh vyrovnání s majitelkou uhradí 

občané přilehlých nemovitostí 

- pozemky přilehlé ke Károvské komunikaci – bude řešeno u soudu 

 

Zastupitelé berou na vědomí informace z obce. 

 
 

 

2) Dodatek č. 4 ke smlouvě s 1. SčV 

 

Hlasováno o schválení dodatku 

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

Schváleno jednomyslně 

 

 

3) OZV č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her 

Oprava původně již schválené schválené OZV  

 

Hlasováno o schválení OZV č. 1/2017 o regulaci provozování hazardních her 

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

Schváleno jednomyslně 
 

 

4) Vystoupení Obce Ohrobec z členství ze spolku SMS ČR 

Ve spolku jme od r. 2010, platili jsme příspěvky do r. 2014 

 

Hlasováno o schválení vystoupení z členství ze spolku SMS ČR 

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

Schváleno jednomyslně 
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5) Rozpočtové opatření č. 5 

navýšení příjmů o 570 tis. Kč 

navýšení výdajů o 480 tis. Kč 

navýšení rezervy o 90 tis. Kč 

 

Hlasováno o schválení rozpočtového opatření č. 5 

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

Schváleno jednomyslně 

 

Předseda finančního výboru Ing. M. Červenka žádá o včasné předkládání podkladů 

 

6) Žádost o dotaci – ČOV Ohrobec 

Seznámení s problémy ČOV Ohrobec. Pokud nebude dotace, budou se muset nechat na náklady 

Obce Ohrobec povést nejnutnější úpravy ČOV. 

 

Hlasováno o souhlasu s podáním žádosti o dotaci na intenzifikaci ČOV Ohrobec na 

Ministerstvo zemědělství 

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

Schváleno jednomyslně 

 

7) Smlouva – kamerový systém 

Obec pořídila v letech 2013 a 2014 kamerový systém. Nyní Dobrovolný svazek obcí 

Dolnobřežansko plánuje vybudovat kamerový systém i v okolních obcích.  

Máme dvě možnosti: 1. naše kamery prodat DSO Dolnobřežansko, zaplatit investiční příspěvek   

                                       cca 310 tis Kč a měsíčně hradit provozní náklady cca 5 tis. Kč 

                                   2. naše kamery dát do výpůjčky DSO Dolnobřežansko 

 

Hlasováno o souhlasu kamery si ponechat a dát je do výpůjčky DSO Dolnobřežansko 

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

Schváleno jednomyslně 
  

 

8) Různé  

- Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci – vodovodní přivaděč 
Obec Libeř navrhla drobné změny ve smlouvě, kterou jsme již podepsali. Tyto změny jsou uvedeny 

v předloženém dodatku č. 1 ke smlouvě. 

 

Hlasováno o souhlasu s dodatkem č. 1 ke smlouvě o spolupráci – vodovodní přivaděč 

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

Schváleno jednomyslně 
  

 
- Chodník Zvolská 

starosta Ing. Otakar Janeba navrhuje revokovat usnesení č. 6 bod 3 ze dne 15. 3. 2017 a pokračovat 

v původním záměru vybudování chodníku v celé délce. Chodník zúžit na 2 m a 1,50 m před 

pozemky č. 436/29, 436/25, 436/12. 436/9 a 436/19 

 

 



  

Strana 4/4 

Hlasováno o souhlasu s revokací usnesení č. 6 bod 3 ze dne 15.3.2017 a pokračování 

v projektu dle původního záměru se zúženým chodníkem 

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

Schváleno jednomyslně 

 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 
 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21. 9. 2017 

 

 

 

  

        ………………………………      

                         Ing. Otakar Janeba                

                       starosta obce Ohrobec       

 

   

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

 

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

    Jiří Votánek                              Ing. Monika Keřková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka: P. Pavelková .................................. 


