
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 22. 1. 2020  v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Vladimír Strouhal, Mgr. 

Bc. Jan Jeglík, Ing. Monika Keřková,MPA, Ing. Miroslav Červenka 

 

Omluveni: Antonín Škorpa,  Jiří Votánek, 

 

Zahájení 

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

občany. Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí. 

Starosta předal slovo místostarostovi Jiřímu Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako 

předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku  Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce Haně Adamkovičové 

PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Vladimír Strouhal, Monika Keřková 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO:7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program +  doplnění:  

 

1) Informace z obce 

2) Příkazní smlouvy: a) rekonstrukce rybníku v obci Ohrobec 

    b) obnova křížku v obci Ohrobec 

3) Podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj – odbahnění horního rybníku 

4) Rozpočtové opatření č. 7/2019 

5) Různé        - žádost o omezení odstřelování petard 

- žádost o řešení situace na ČOV Károv 

- schválení volby zástupce obce do dozorčí rady TS Dolnobřežanska 

- vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec 

 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 1) Informace z obce – pracovní četa – práce v lese – kácení napadených stromů kůrovcem. 

   - stavba obchodu – s vítěznou firmou z výběrového řízení Domistav CZa.s. 

  byl dohodnutý harmonogram prací. Práce by měli začít poslední týden v únoru. 



   -  dotace chodník v ulici Zvolská - MMR oznámilo, že byl dán pokyn 

k výplatě dotace. 

   - chodník v ul. U Rybníků II od křižovatky Zvolská k MŠ. Obec podala 

žádost o stavební povolení již v říjnu 2019 na MěÚ Černošice. Vzhledem  ke změnám 

pracovních míst na stavebním úřadě v Černošicích není stavební povolení dosud vydáno.  

   - krádeže v okolních obcích (Jesenice, Horní Jirčany, Sulice). 

V Ohrobci byla oznámena 1 krádež. Policie potvrdila, že nemá spojitost s vykrádáním 

v okolních obcí.  

 

Návrh usnesení č. 1/1/2020 

 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

2)   Příkazní smlouvy: a) rekonstrukce rybníku v obci Ohrobec. Jedná se o odbahnění 

horního rybníku a prověření výpustního zařízení včetně těsnosti hráze. Společnost Witero 

s.r.o. zabezpečí přípravy žádosti o dotaci. 

 

     

Návrh usnesení č.1/2a/2020 

a)  Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na  

akci „Rekonstrukce rybníku v obci Ohrobec“ se společností WITERO s.r.o. a pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Návrh Příkazní smlouvy je přílohou zápisu.  

PRO: 6   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková 

Schváleno 

 

    b) obnova křížku v obci Ohrobec.  Jedná se o rekonstrukci křížku v obci, 

který se nachází u bývalého obchodu (ul. K Vranému). 

Návrh usnesení č. 1/2b/2020 

b) Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na        

akci „Obnova křížku v obci Ohrobec“ se společností WITERO s.r.o. a pověřují starostu 

k jejímu podpisu. Návrh Příkazní smlouvy je přílohou zápisu.  

 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

3) Podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj – odbahnění horního rybníku 
 

Návrh usnesení č. 1/3/2020 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu životního prostředí a 

zemědělství na rok 2020 na projekt „Odbahnění horního rybníka“ a závazku spolufinancování 

projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace. 



PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

4) Rozpočtové opatření č. 7/2019 – k rozpočtovému opatření na konci roku byl zastupitelstvem 

pověřen starosta obce. Rozpočtové opatření neovlivnilo příjmy ani výdaje. Jednalo se o přesun 

v některých položkách.  

 

Návrh usnesení č. 1/4/2020 

a) Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019. 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

5) Žádost o omezení odstřelování petard – zastupitelé berou na vědomí tuto připomínku. 

 

Návrh usnesení č. 1/5/2020 

Zastupitelstvo bere na vědomí problém s ohňostroji a petardami, situací se bude zabývat a o 

dalších krocích bude informovat občany na dalších zasedáních. 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

6) Žádost o řešení situace na ČOV Károv – problém hluku, příp. zápachu. V loňském roce byly 

zahájeny práce na úpravě střešního pláště objektu čp. 481 – ČOV na Károv. V nové střeše ve štítu 

je nově vybudováno odvětrání, akce dosud není dokončena. Po dokončení všech prací bude 

změřen hluk.  

 

Zastupitelstvo bere na vědomí problém čističky na Kárově. Nejprve proběhnou dokončovací 

práce a poté bude vyhodnoceno, zda opravou nedošlo ke zhoršení životního prostředí. 

Informovat o tom bude  na dalších zasedáních.  

 

7)   Schválení volby zástupce obce do dozorčí rady TS Dolnobřežanska – zastupitelé 

navrhují zástupcem pana Vladimíra Strouhala.  

 

Návrh usnesení č. 1/7/2020 

Zastupitelstvo schvaluje pana Vladimíra Strouhala jako člena dozorčí rady technických 

služeb Dolnobřežanska s.r.o. 

PRO: 6   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 1 – J. Jeglík 

Schváleno 

 

 

8) Vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec – starosta obce, 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb,. o obcích, vyhlásí konkurz na obsazení pracovního 

místa ředitele/ředitelku Základní školy a Mateřské školy Ohrobec. 

 

Návrh usnesení č, 1/8/2020 

 



Zastupitelstvo bere na vědomí Usnesení starosty č. 1/2020/St týkající se vyhlášení konkurzu 

na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ohrobec. 

PRO: 7   PROTI: 0       ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 

Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva 

ve 20:300 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne  24.1.2020 

 

Přílohy zápisu:  

 návrh Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Obnova 

křížku v obci Ohrobec“ 

 návrh Příkazní smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci 

„Rekonstrukce rybníku v obci Ohrobec“ 

 

 

 

 

      ………………………………      

             Ing. Otakar Janeba       

                                   starosta obce Ohrobec     

  

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

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

 Ing. Monika Keřková, MPA          Vladimír Strouhal 

 

 

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


