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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 28. 6. 2021 v zasedací místnosti OÚ 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni:, Antonín Škorpa, Mgr. Bc. Jan Jeglík,   Jiří Votánek,  Ing. Otakar Janeba, Vladimír 

Strouhal, Ing. Miroslav Červenka, 

Omluveni:  Ing. Monika Keřková, MPA, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček,   

 

 

  

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 zastupiteli Ing. Miroslavu Červenkovi k vedení zasedání (dále jako 

předsedající).  

 

Program - úprava:  

1) Informace z obce 

2) DSO Dolnobřežansko – závěrečný účet 2020 

3) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace 

4) Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce  

5)  a)  Schválení vítěze VŘ na stavbu chodníku v ul. U Rybníků II 

        b)  Schválení Smlouvy o dílo s vítězem VŘ – stavba chodníku v ul. U Rybníků II 

6)  Dohoda o spolupráci – zajištění povinné školní docházky – Město Jesenice  

7)  Ohrobecký Divadelní Festival – Smlouva – Divadlo za2  

8)  Ohrobecký Divadelní Festival - Smlouva – Divadlo verze  

9)  Ohrobecký Divadelní festival – Smlouva – Divadlo pohádek 

10)   Kriteria VŘ – komunikace, hřiště 

11)   Příkazní smlouva – Witero s.r.o. – administrace VŘ – komunikace 

12)   Příkazní smlouva – Witero s.r.o. – administrace VŘ – hřiště 

13)   Vyhlášení referenda 

14)   Rozpočtové opatření č. 3/2021  

15)   Různé – žádost o odkup pozemku ul. Károvská 

 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání  

 PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce Haně Adamkovičové 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 
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Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Vladimír Strouhal, Antonín Škorpa 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

1)  Informace z obce: - pracovní četa seká trávu, začala krátit větve, které ze soukromých     

              pozemků zasahují do komunikace (veřejného prostranství) 

 - poděkování ohrobeckým hasičům za úklid spadlých stromů po silném větru 

 - probíhají opravy komunikací Károvská, Na Širokém I, Na Širokém III, Jarovská, 

  Lhotecká a další... 

 - 2. – 3. 7. – velkoobjemový odpad 

 

 

Návrh usnesení: č. 5/1/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

2)          DSO Dolnobřežansko – závěrečný účet 2020 – finanční výbor projednal závěrečný 

účet Dobrovolného svazku Dolnobřežanska a doporučuje ho zastupitelstvu schválit.  

 

Návrh usnesení č. 5/2/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje: 

a)      Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2020 

b)      Informaci o závěrečném účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2020 

c)      Inventarizační zprávu k 31.12.2020 

 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

3)          Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace – veřejnosprávní a řídící kontrola 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace byla 

dokončena, v současné době se vyhotovuje závěrečná zpráva. O skutečnosti, že se kontrolou 

zjistilo více nesrovnalostí, byl informován finanční výbor. 

Finanční výbor nedoporučuje schválit účetní závěrku příspěvkové organizace. 

 

 

Návrh usnesení č. 5/3/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec neschvaluje účetní závěrku s celoročním hospodařením za rok 

2020 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková 

organizace. 

 

PRO: 5   PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 1 – V. Strouhal   

Usnesení přijato. 
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4)         Schválení účetní závěrky a závěrečného účtu obce  - návrh závěrečného účtu byl 

řádně vyvěšen, nebyla vznesena žádná připomínka.  

Finanční výbor projednal účetní závěrku a závěrečný účet obce a doporučuje je zastupitelstvu 

schválit. 

. 

Návrh usnesení č. 4/4/2021/Z 

 a)   Zastupitelstvo Obce Ohrobec souhlasí  s celoročním hospodařením za rok 2020, a 

to bez výhrad a připomínek.   

 b) Zastupitelstvo Obce Ohrobec souhlasí s účetní závěrkou s celoročním hospodařením 

za rok 2020, a to bez výhrad a připomínek. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 Usnesení přijato. 

 

5)          a)  Schválení vítěze VŘ na stavbu chodníku v ul. U Rybníků II – výběrová komise 

posuzovala přijaté nabídky  26.5.2021 v 11:05h. Obec obdržela 7 nabídek. Komise v rámci 

posouzení prokázání splnění všech zadaných podmínek vybrala firmu Ridera Bohemia a.s. 

s nabídkovou cenou 1,226.065,20  Kč bez DPH. 

 

 

        b)  Schválení Smlouvy o dílo s vítězem VŘ – stavba chodníku v ul. U Rybníků II 

 

 

Návrh usnesení č. 5/5a/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje vítěze výběrového řízení na stavbu chodníku v ul. U 

Rybníků II, firmu Ridera DIS s.r.o., IČ: 45195706, se sídlem 28. října 2092/16, Mariánské 

Hory, Ostrava a firmu Ridera Bohemia a.s., IČ: 26847833, se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 

Ostrava za celkovou částku 1.226.065,20 Kč bez DPH. 

  č. 5/5b/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje  Smlouvu o dílo na stavbu chodníku v ulici U Rybníků 

II se společnostmi Ridera DIS s.r.o., IČ: 45195706, se sídlem 28. října 2092/16, Mariánské 

Hory, Ostrava a firmu Ridera Bohemia a.s., IČ: 26847833, se sídlem Dělnická 382/32, Poruba, 

Ostrava za celkovou částku 1.226.065,20 Kč bez DPH. Pověřují starostu k jejímu podpisu. 

Návrh smlouvy o dílo je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijata 

 

6)         Dohoda o spolupráci – zajištění povinné školní docházky – Město Jesenice – jedná 

se o zajištění povinné školní docházky na II. stupeň. Město Jesenice dokončilo stavbu nové 

školy ve Zdiměřicích. Město Jesenice nám poskytlo tuto možnost max. na 2 – 3 roky.    

 

 

 

Návrh usnesení č. 5/6/2021/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dohodu mezi obcemi o zajištění povinné školní 

docházky v jiné obci s Městem Jesenice, IČ: 00241318 za úplatu ve výši 10.000,- Kč vč. DPH 
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za kalendářní rok na každého žáka s místem trvalého pobytu na území obce Ohrobec. Pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Návrh Dohody je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

 

28.8. 2021  je naplánován 5. ročník Ohrobecký divadelní festival. Na programu jsou 3 

divadelní představení, mezi jednotlivými představeními budou děti bavit kejklíři.  

Obec do předložených smluv  o divadelních představení doplnila, že v případě zhoršení 

„covidové“ situace budou zálohy od divadelních společností vráceny obci v plné výši.  

 

7) , 8), 9)        Ohrobecký Divadelní Festival  

 

Smlouva – Divadlo za2   

Návrh usnesení č. 5/7/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o realizaci divadelního představení se 

společností Divadlo Za2, IČ: 67399452 na divadelní představení s názvem  „Krysáci a 

ztracený Ludvík“ za cenu 13.200,- Kč. Pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy je 

přílohou tištěného zápisu.  

 

 Smlouva – Divadlo verze 

Návrh usnesení č. 5/8/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořádání divadelního 

představení se společností Divadlo Verze s.r.o., IČ: 06653383 na divadelní představení 

s názvem „Šťastný Vyvolený“ za cenu  70.000,- Kč bez DPH. Pověřují starostu k jejímu 

podpisu. Návrh Smlouvy je přílohou tištěného zápisu.  

 

Smlouva – Divadlo pohádek 

Návrh usnesení č. 5/9/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o zprostředkování uměleckého pořadu 

13001236, se společností Divadlo pohádek s.r.o., IČ: 24215724 na divadelní představení 

s názvem  „Pat a Mat jedou na dovolenou“ za cenu 15.000,- Kč. Pověřují starostu k jejímu 

podpisu. Návrh Smlouvy je přílohou tištěného zápisu. 

 
PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijata. 

 

10) Kritéria pro výběrový řízení na rekonstrukci hřiště a rekonstrukci komunikací – je 

navrženo jediné kritérium – CENA. 

Návrh usnesení č. 5/10/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje kritérium pro výběrového řízení na rekonstrukce 

komunikace a rekonstrukce hřiště: CENA. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 



5 
 

 

11) , 12)    Příkazní smlouvy – Witero s.r.o. – administrace VŘ – komunikace, hřiště – 

obec obdržela na obě akce dotaci od MMR.  Nyní budou provedena výběrová řízení na 

zhotovitele.   

Návrh usnesení č. 5/11/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje příkazní smlouvu se společností Witero s.r.o.,  

IČ:  24235865 pro administraci výběrového řízení na rekonstrukci komunikace 

 

Návrh usnesení č. 5/12/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje příkazní smlouvu se společností Witero s.r.o.,  

IČ:  24235865 pro administraci výběrového řízení na rekonstrukci hřiště. 

 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijata 

 

13)  Referendum – na návrh postavit v obci budovu ZŚ II. stupně, kdy zastupitelé již dříve 

odsouhlasili umístění stavby,   se rozvinula na posledním zasedání diskuze, zda školu postavit, 

kde ji postavit, proč jí stavět. Na podněty občanů se zastupitelé rozhodli vyhlásit referendum 

k tomuto tématu. Po poradě s právním zástupcem byla zvolena otázka, na kterou budou občané 

v referendu odpovídat.   

Nastala diskuze s přítomnými občany.  

Vzhledem ke skutečnosti, že se rozpoutaná diskuze zvrátila ve vulgarismy a vzhledem k 

neuposlechnutí předsedajícího s žádostí o klid, bylo zasedání přerušeno ve 20:30 h. do 21:00 h.  

Ve 21: 00 h. bylo zasedání obnoveno a pokračovalo se v jednání.  

Zastupitel V. Strouhal navrhl, že připraví pro občany informační leták, kde by podrobně 

rozebral danou otázku referenda. Jaké jsou možnosti, co nastane při odpovědi „NE“ a naopak 

při odpovědi „ANO“. 

Předsedající souhlasí s návrhem pana Strouhala. Referendum je navržené na termín 30.7.2021. 

Návrh usnesení č. 5/13/2021 

Zastupitelstvo obce Ohrobec:  

I. vyhlašuje konání místního referenda podle ustanovení §14 zákona č. 22/2004 Sb., o 

místním referendu a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisu, a to na 

území obce Ohrobec, ve kterém bude občanům obce předložena  otázka:  

 požadujete, aby orgány obce Ohrobec učinily v samostatné působnosti veškeré 

možné kroky  k tomu, aby zabránily výstavbě objektů pro rozšíření Základní 

školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvkové organizace, o druhý stupeň 

základní  školy  na části pozemku parcelní číslo 469/5 .v obci a v katastrálním 

území Ohrobec, graficky vyznačené na připojeném  plánku.   

 důvodem vyhlášení místního referenda je nesouhlas části občanů obce Ohrobec 

s rozšířením základní školy o druhý stupeň nebo s  navrhovaným umístěním 
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nových objektů  školy na části pozemku parcelní číslo  469/5 v obci a v 

katastrálním území Ohrobec, graficky vyznačené na připojeném  plánku.   

 

II. stanovuje den konání místního referenda na den 30.7.2021 

 

III. schvaluje výši odměn pro členy místní komise ve výši 1500,- Kč, pro předsedu místní 

komise ve výši 2000,- Kč.  

 

IV. odhaduje náklady spojené s provedením místního referenda částkou ve výši   

30.000 ,- Kč a  náklady  realizace rozhodnutí přijatého v místním referendu ve výši 

400.000,-Kč 

 

V. ukládá starostovi obce:  

a) zajistit vyvěšení usnesení zastupitelstva obce o vyhlášení místního referenda na 

úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů; 

b) v souladu s rozhodnutím zastupitelstva zajistit přípravu a realizaci místního 

referenda, včetně delegování 4 členů místní komise, jmenování zapisovatele 

místní komise, určení hlasovací místnosti a materiálové zajištění provedení 

místního referenda;  

oznámit vyhlášení místního referenda, výsledek hlasování a provedení rozhodnutí přijatého v 

místním referendu Ministerstvu vnitra 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

14)   Rozpočtové opatření č. 3/2021 - nutnost provedení rozpočtového opatření č. III v měsíci 

červnu, bylo vyvoláno z důvodu objektivně působících skutečností. 

Výdaje                                                                              

 

- Kulturní památky - § 3322 (Kristus na křížek)                               20 000 Kč 

- Požární ochrana - § 5512 – (přestavba PZ)                                     33 000 Kč  

- Referendum - § 6173                                                                       30 000 Kč 

 

Financování 

zvýšení čerpání rezervy pol. 8115                                                   83 000 Kč 

Celkově:   výdaje                      83 000 Kč 

 financování              83 000 Kč 

 

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předložen finančnímu 

výboru. 

 

Návrh usnesení č. 5/14/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021, kterými jsou celkově: 

 výdaje      83.000 ,- Kč 

 financování    83.000 ,- Kč          

 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 
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15)     Různé: 

 a) starosta navrhuje, z důvodu tíživé životní situaci na Jižní Moravě, aby Obec Ohrobec 

poslala 5.000,- Kč na pomoc obětem tornáda 

protinávrh: finanční pomoc poslat na Český červený kříž 

protinávrh: zvýšit finanční pomoc na 10.000,- Kč. 

p. Král daruje obci 1.000,- Kč s tím, že jeho dar bude přičten k finanční pomoci obětem 

tornáda. 

Návrh usnesení č. 5/15a/2021 

Zastupitelé Obce Ohrobec souhlasí s poskytnutím částky 11.000,- Kč  . 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

Návrh usnesení č. 5/15b/2021 

Zastupitelé Obce Ohrobec souhlasí s poskytnutím finanční pomoci obětem tornáda  na konto 

Českého červeného kříže. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

 

Návrh usnesení č. 5/15c/2021 

Zastupitelé Obce Ohrobec souhlasí s poskytnutím částky 11.000,- Kč jako finanční pomoc 

obcím postiženým tornádem.  

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

Návrh usnesení č. 5/15d/2021 

Zastupitelé pověřují starostu k případnému rozpočtovému opatření na zaslání finanční pomoci 

obcím postiženým tornádem. 

PRO: 6   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato 

16)      Žádost  advokátní kanceláře Týcová/Dvořák o odkoupení části pozemku par.č. 477/2 a 

368/1 o celkové výměře 52 m
2
 pro paní M. Královou Krkoškovou. Jedná se o části 

připlocených pozemků k pozemku paní M.K.K.. 

Návrh usnesení č. 5/16/2021 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části pozemků par.č. 

477/2 a 368/1 o celkové výměře 52 m
2
 uvedených v žádosti, za minimální cenu 1.500,- Kč/m

2
. 

PRO: 3   PROTI: 1 – A. Škorpa    ZDRŽEL SE: 2 –  

         J. Votánek, V. Strouhal 

Usnesení nepřijato 
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Po projednání všech bodů nastala diskuze. 

Přílohy zápisu:  

 Smlouva o dílo – Ridera DIS s.r.o. a Ridera Bohemia 

 Dohoda mezi obcemi o zajištění povinné školní docházky – Město Jesenice 

 Smlouva o realizaci divadelního představení – Divadlo Za2 

 Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení – Divadlo Verze s.r.o. 

 Smlouva o zprostředkování uměleckého pořadu 13001236 – Divadlo pohádek s.r.o. 

 

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

ve 21:47 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne  29.6.2021 

 

 

 

    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba                                            

        starosta obce Ohrobec       

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

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

  Antonín Škorpa                    Vladimír Strouhal 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


