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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 16.5.2018 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 
Zahájení zasedání:         19:17 hodin 

Přítomni při zahájení:   Ing. O. Janeba, A. Škorpa, K. Tomeček, M. Klimentová,  

    Ing.  M. Červenka, K. Koryntová, R. Hrabě, Ing. T. Maruniak,                                              

Pozdní příchod:  J. Votánek,   

Řádně omluveni:          Ing. M. Keřková MPA, MgA. L. Miffek, Mgr. A. Brotánková,    

    M.Králová-Krkošková, , J. Ovčáček, 

 

Neomluven:                  B. Lebedová,  

                                  

 

Zahájení 

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Ing. Otakar Janeba. Omluvil za zpožděný začátek 

zasedání a přivítal přítomné zastupitele a občany. Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, 

zápis z minulého zasedání je zde k nahlédnutí. Zapisovatelkou navrhl paní Hanu Adamkovičovou, 

ověřovateli zápisu Romana Hrabě a Karolínu Koryntovou. 

 

Hlasováno o návrhu zapisovatele a ověřovatelů  

 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

1. Informace z obce  

2. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2017 

3. Vyhlášení výběrového řízení na stavbu tělocvičny a pověření starosty k podpisu smlouvy 

s vítězným uchazečem VŘ 

4. Vyhlášení výběrového řízení na ČOV a pověření starosty k podpisu smlouvy s vítězným 

uchazečem VŘ 

5. Vyhlášení výběrového řízení na stavbu chodníku a pověření starosty k podpisu smlouvy 

s vítězným uchazečem VŘ 

6. Opravy komunikací v roce 2018 

7. Žádost ZŠ a MŠ Dolní Břežany o příspěvek 

8. Žádost o koupi části pozemku par.č. 470/1 

9. Různé – kontejnerové stání na tříděné odpady 

- odměna 1. místostarostovi 

- smlouva o spolupráci s obcí Dolní Břežany 

Hlasováno o programu jednání 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 
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1) Informace z obce:  

- Kontejnerové stání – velký nepořádek 

- Krajský úřad Středočeského kraje zamítl podnět na přezkoumání schváleného územního plánu 

obce Ohrobec podaný paní K. Lapáčkovou 

- Výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na cyklostezku – spojení  Ohrobec – 

Dolní Břežany – Libeň vyhrála společnost LABRON s.r.o. 

- Směna pozemků u bývalého obchodu – zpracovává se geometrický plán 

- Městský úřad Černošice – odbor dopravy, na základě podnětu – upozornění na odstranění plné 

čáry v ul. Zvolská a Břežanská 

 

Zastupitelé berou na vědomí informace z obce. 

 
 

 

2) a)   Závěrečný účet obce za rok 2017. Finanční výbor doporučuje schválit závěrečný účet obce za 

rok 2017.  

 

Návrh usnesení č.  2/1/2018   

Zastupitelstvo dává souhlas s celoročním hospodařením roku 2017, a to bez výhrad a připomínek. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

2)    b) Účetní závěrka za rok 2017. Finanční výbor doporučuje schválit účetní závěrku za rok 

2017. 

        

Návrh usnesení č. 2/2/2018 

 Zastupitelstvo dává souhlas s účetní závěrkou s celoročním hospodaření za rok 2017, a to bez 

výhrad a připomínek.    

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

Na zasedání se dostavil zastupitel Jiří Votánek 

 

3)  Vyhlášení výběrového řízení na stavbu tělocvičny a pověření starosty k podpisu smlouvy 

s vítězným uchazečem VŘ 

Ing. M. Červenka – za finanční výbor má připomínky:  

  stavba bez dotace 

  velká investice před koncem volebního období,  

  nejsou známy náklady na provoz 

Návrh usnesení č. 2/3/2018 

Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na stavbu tělocvičny a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ. 

 Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 2 – M. Červenka, K. Tomeček 

Neschváleno. 
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4) Vyhlášení výběrového řízení na modernizaci a intenzifikaci ČOV Ohrobec a pověření 

starosty k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ – ČOV Ohrobec má v současné době 

plnou kapacitu připojených nemovitostí. Žádost o dotaci podána. Společnost TNT Consulting  

 (smlouva podepsána 21.9.2017)  provede výběrové řízení. 

 

Návrh usnesení č. 2/4/2018   

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na modernizaci a intenzifikaci ČOV Ohrobec 

a pověření starosty k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ. 

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

Schváleno jednomyslně 

 

5) Vyhlášení výběrového řízení na stavbu chodníku a pověření starosty k podpisu smlouvy 

s vítězným uchazečem VŘ – vzhledem k posunu odevzdání žádostí o dotaci na IROP na 09/2018, 

tento bod se odsouvá na další zasedání. 

Zastupitelé berou na vědomí odsunutí bodu jednání o vyhlášení výběrového řízení na stavbu 

chodníku a pověření starosty k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ. 

 

6)  Opravy komunikací v roce 2018 – v současné době je podána reklamace na opravy 

komunikací, které byly provedeny v roce 2016 a 2017.  

Vzhledem k majetkovému vlastnictví komunikací, je možné v letošním roce dokončit rekonstrukci 

celé komunikace Na Širokém I, částečně komunikaci Na Širokém III (od Károvské po par.č. 

338/53) a komunikaci K Lesíčku (od Károvské po par.č. 354/67), dále opravit propadliny asfaltu 

nad kanalizací v ulici K Vranému a Oblouková. 

 

Návrh usnesení č. 2/5/2018 

Zastupitelstvo schvaluje dokončit rekonstrukci komunikace v celé délce Na Širokém I, částečně 

komunikace Na Širokém III (směr od Károvské k par.č. 338/53), částečně komunikace K Lesíčku 

(směr od Károvské k par.č. 354/67), dále opravy propadlin asfaltu nad kanalizací v komunikaci 

K Vranému a Oblouková.  

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

Schváleno jednomyslně 

 

7) Žádost ZŠ a MŠ Dolní Břežany o finanční příspěvek na školní jídelnu za žáky obce 

Ohrobec, kteří navštěvují základní a mateřskou školu v Dolních Břežanech. 

V žádosti jsou neúplné informace, starosta navrhuje sjednat schůzku s paní ředitelkou za účelem 

upřesnění finančních podkladů pro samotnou žádost. Poté bude žádost předložena zastupitelstvu 

k projednání. 

 

Návrh usnesení č. 2/6/2018 

Zastupitelé souhlasí s odložením žádosti o finanční příspěvek na provoz jídelny ZŠ a MŠ Dolní 

Břežany do upřesnění finančních podkladů pro samotnou žádost. 

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

Schváleno jednomyslně 
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8)  Žádost o koupi části pozemku par.č. 470/1 – za účelem ukotvení satelitu pro příjem 

televizního signálu a signálu pro poskytování internetu.  

Jedná se o lesní pozemek v Ohrobeckém údolí. Pro umístění ukotvení satelitu na lesním pozemku je 

třeba souhlas Městského úřadu Černošice, odbor životního prostředí. 

 

Návrh usnesení č. 2/7/2018 

Zastupitelé souhlasí s odložením žádosti o koupi části pozemku par.č. 470/1 do předložení souhlasu 

Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí s umístěním ukotvení satelitu na lesním 

pozemku. 

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

Schváleno jednomyslně 

 

9)  Odměna pro 1. místostarostu  

 

Návrh usnesení č. 2/8/2018 

Zastupitelé souhlasí se zvýšením odměny pro 1. místostarostu na stejnou výši jakou má   

2. místostarosta od 1.6.2018. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – R. Hrabě 

Schváleno  

 

10)  Kontejnerové stání – z důvodu zvýšeného nepořádku u kontejnerového stání v ulici Na 

Širokém III, starosta navrhuje umístění zástěny pro zamezení odlétávání odpadu do blízkého 

okolí a dále umístění kamery pro monitorování tohoto místa obecní policií Vestec. V budoucnu 

by se osadila všechna kontejnerová stání zástěnami. O částce na pořízení zástěn bude starosta 

zastupitele informovat na příštím zasedání. 

  

Návrh usnesení č. 2/9/2018 

Zastupitelé souhlasí s umístěním kamery ke kontejnerovému stání v ulici Na Širokém III a 

osazením zástěny k tomuto kontejnerovému stání, o částce na pořízení zástěny bude starosta 

informovat zastupitele na příštím zasedání. 

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

Schváleno jednomyslně 

 

 

11)  Smlouva o spolupráci s obcí Dolní Břežany – návrh smlouvy týkající se spolupráce 

financování oprav komunikace Károvská. Starosta návrh smlouvy projedná s Mgr. Brotánkovou 

a nyní navrhuje odložit tento bod na příští zasedání  

Zastupitelé berou na vědomí odložení schválení Smlouvy týkající se spolupráce financování 

oprav komunikace Károvská s obcí Dolní Břežany. 
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Zastupitel K. Tomeček žádá o nové hlasování bodu 3) Vyhlášení výběrového řízení na stavbu 

tělocvičny a pověření starosty k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ 

 

Návrh usnesení č. 2/3/2018 

Zastupitelstvo souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na stavbu tělocvičny a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem VŘ. 

Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – M. Červenka 

Schváleno 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 

M.Moravec žádá o zápis do zápisu: Při projektování cyklostezky pozor na půdorys terénu, aby při 

deštích z okolních polí voda měla možnost odtékat a nezůstávala na cyklostezce. 

Starosta – podklad cyklostezky bude z přírodních materiálů, nebude asfaltový, právě z důvodu vody 

z přilehlých polí. 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:50 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.5 2018 

 

 

 

 

 

 

 

  

        ………………………………      

                         Ing. Otakar Janeba                

                       starosta obce Ohrobec       

   

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

 

 

 

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

          Roman Hrabě                    Karolína Koryntová 

 

 

 

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


