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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 29.6.2022 v zasedací místnosti OÚ 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

 

Přítomni:, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Ing. Otakar Janeba, Vladimír Strouhal, Mgr. Alena 

Brotánková, Jiří Ovčáček,  Jiří Votánek, Ing. Miroslav Červenka, Antonín Škorpa, Ing. 

Monika Keřková, MPA 

 

  

Zahájení 

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

občany. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí. 

Starosta předal slovo místostarostovi J. Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce zápisu:  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Antonína Škorpu, Jiřího Votánka 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Program + doplnění :  

1) Informace z obce  

2) Autobusová doprava 

3) Závěrečný účet obce za rok 2021 

+ účetní závěrka obce za rok 2021 

+ účetní závěrka příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ohrobec 

4) Schválení přijetí dotace na Rekonstrukci Horního rybníka 

5) Smlouvy o pořádání divadelního představení – divadelní festival 2022 

a) Divadlo Verze – večerní hra „jméno 

b) Divadlo Kampa – pohádkový muzikál „Jmenuji se Orel“ 

6) Plán finanční obnovy vodovodů a kanalizací 

7) Studie – koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod  

8) Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace 

9) Rozpočtové opatření č. 3/2022  

10) Dodatek č. 3 – ZNAKON  - komunikace 

11) Dodatek č. 9 – 1. SčV – prodloužení smlouvy - provozování infrastrukturního 

majetku  
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12) Memorandum – Dolnobřežansko – zásobování vodou 

13) Navýšení ceny vodného 

14) Schválení počtu členů zastupitelstva na další volební období 

15) Služby KPŽ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování rozvozu obědů 

16) Různé 

 

Předsedající dal hlasovat o programu zasedání 

PRO: 9   PROTI: 0    ZDRŽEL SE:  

 

1)       Informace z obce: - starosta obce  

-    pracovní četa: z pozice pracovníka technické čety odchází p. Dvořák. Obec bude    

      hledat nového pracovníka; 

- žádost o dotace na rekonstrukci komunikací K lesíčku, Šeříková, Jabloňová,     

     Meruňková, V Březinách byla zamítnuta z důvodu neuceleného vlastnictví pozemků      

     obce.   Zmiňované komunikace budou po deštích opraveny;  

-   změna č. 1 ÚP Ohrobec – pro stavbu školy II. stupně je ve stadiu vyhodnocení. Městský     

     úřad Černošice, územní plánování, rozeslal tuto změnu k připomínkování dotčených   

     orgánům s termínem do 2.7. 

27.7. je plánováno zasedání zastupitelstva, kde se bude změna č. 1 ÚP Ohrobec 

schvalovat. Projekt včetně prováděcího projektu stavby II. stupně ZŚ Ohrobec je 

dokončován. Po 10.7. bude podána žádost na stavební řízení. 

-     změna č. 2 ÚP Ohrobec – pro stavbu nové ČOV. Městský úřad Černošice, územní 

plánování, rozeslal tento požadavek na příslušné orgány k vyjádření. 

-     20.6. obec obdržela Rozhodnutí o dotaci na rekonstrukci hřiště ve výši 2. mil. Kč 

-     ředitel ZŠ Ohrobec žádá o změnu termínu jarních prázdnin tak, aby naše škola měla 

prázdniny současně s Prahou 1 – 5. 

 

Návrh usnesení: č. 4/1/2022/Z  

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

2) Autobusová doprava   starosta – od 1.9. nastává změna. Jízdní řády by měly být 

k dispozici cca 25.7., kdy bude zasedat Dolnobřežansko. V současné chvíli obec dosáhla nové 

změny v tom, že bus 331 bude zajíždět na Opatov (spojení na metro).Starosta bude dále 

usilovat o to, aby autobusy, které jedou na Kačerov zajížděly na Károv. Problémem je otočka 

na Kárově, kdy se v tuto chvíli není schopen otočit kloubový autobus. V pondělí přijde 

projektant, který navrhne možnou změnu otočky. Starosta nejprve musí zjistit, zda by po 

rekonstrukci otočky byla tato změna možná.   

 

B. Barda upřesňoval jak se zajišťovaly podpisy nesouhlasného dopisu s novým systémem 

autobusové dopravy a žádá, zda by bylo možné nahlédnout do nových jízdních řádů dříve. 

 

Starosta se bude snažit zajistit nové jízdní řády autobusů dříve. 
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Návrh usnesení č. 4/2/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informaci o autobusové dopravě. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

3)    a) Závěrečný účet obce Ohrobec -  Mgr. A. Brotánková – finanční výbor projednal 

závěrečný účet obce a doporučuje zastupitelstvu ho schválit. 

P.Pavelková – ekonomka obce – závěrečný účet byl řádně vyvěšen, nebyla vznesena žádná 

připomínka, finanční výbor ho schválil. 

 

Návrh usnesení č. 4/3a/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021,  bez výhrad a připomínek.   

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

Návrh usnesení č. 4/3b/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje účetní závěrku obce Ohrobec za rok 2021, a to bez 

výhrad a připomínek. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

Návrh usnesení č. 4/3c/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje účetní závěrku za rok 2021 příspěvkové organizace 

Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

  

d)  P. Pavelková – z účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ohrobec je patrné, že 

příspěvková organizace měla zisk 141.779,67 Kč, požádala o  rozdělení výsledků hospodaření do 

fondů. Fond odměn 18.000,- Kč a zbytek do rezervního fondu. 

 

Návrh usnesení č 4/3d/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje rozdělení zisku příspěvkové organizace Základní škola 

a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace takto: 18.000,- Kč do fondu odměn a 

123.779,67 Kč do rezervního fondu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

  

4) Schválení přijetí dotace na rekonstrukci horního rybníka – starosta – na horním 

rybníku byla opravena výpust. Obec požádala o dotaci. Rybník byl vypuštěn, výpust (požerák) 

je postavený nový, jeho osazením bude dílo dokončeno. Přívalovými dešti rybník natekl plný 
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vody. Voda odtéká. Jakmile rybník alespoň trochu vyschne, dílo se dokončí a voda se začne 

napouštět.  

 

 

Návrh usnesení č. 4/4/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve výši 187.586,- Kč z rozpočtu 

Středočeského kraje ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce Horního 

rybníka v obci Ohrobec“  ev. č. projektu FŽP/RVN/046893/2022. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

 

5) Smlouvy o pořádání divadelního představení – A. Brotánková – v obci se koná 

každoročně divadelní festival. V letošním roce to bude 3.9.2022. Večerní představení bude opět 

divadlo Verze s představením JMÉNO, jedno z odpoledních představení bude Divadlo Kampa 

pohádkový muzikál JMENUJI SE OREL.  

Starosta – v programu budou další 2 dětská představení. Smlouvy zatím nemáme k dispozici.  

 

Návrh usnesení č. 4/5a/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořádání divadelního 

představení se společností Divadlo Verze s.r.o., IČO: 06653383 za částku 65.000,- Kč bez 

DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

Návrh usnesení č. 4/5b/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o provedení představení se společností 

Divadlo Kampa o.p.s., IČO: 26559625 za částku 9.500,- Kč a pověřuje starostu k jejímu 

podpisu. Návrh Smlouvy je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

 

6) Plán finanční obnovy vodovodů a kanalizací – starosta – obec, dle zákona, musí mít 

zajištěné financování obnovy vodovodů a kanalizací. Předložený plán vychází s finančními 

prostředky do roku 2029. Ročné je třeba mít zajištěno pro vodovod 830.000,- Kč a pro 

kanalizaci 1.114.000,- Kč. Obec má na svém účtu dostatek finančních prostředků. Situace se 

bude měnit podle potřeb, např. stavbou nové ČOV bude třeba více financí. 

 

Návrh usnesení č. 4/6/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 
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7) Studie – koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod – starosta – před 5ti roky 

byla provedena  intenzifikace ČOV v Ohrobci a kapacita byla navýšila. Dalším rozvojem 

výstavby v obci došlo k situaci, kdy ČOV Ohrobec nemá další kapacitu a je nutné vyhlásit 

STOP stav dalších přípojek. Společnost 1. SčV zpracovává uzávěru. Další intenzifikace 

stávajících ČOV v obci již není možná. 

Dosud plánované stavby mají kapacitu rezervovánu. 

 

Návrh usnesení č. 4/7a/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje STOP STAV v připojování na ohrobeckou čističku 

odpadních vod.  

 PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

Návrh usnesení č. 4/7b/2022/Z 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Studie koncepce odkanalizování a čištění 

odpadních vod z obce Ohrobec společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 

47116901 za cenu 140.000,- Kč bez DPH. 

 PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

8) Dodatek ke zřizovací listině Základní školy:  - P. Pavelková – je připravena 1. 

změna zřizovací listiny, nikoliv dodatek. Hlavní změnou je, od příštího školního roku 

zajišťuje škola výuku i pro 6. třídu.    

 

Návrh usnesení č. 4/8/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje 1. Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace 

obce Ohrobec Základní škola a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

9) Rozpočtové opatření č. 3/2022 – A. Brotánková – finanční výbor projednal Rozpočtové 

opatření č. 3/2022 a doporučuje zastupitelstvu ho schválit.  

Návrh usnesení č. 4/9/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022, kterým jsou celkově: 

• příjmy             12.961.972,- Kč 

• výdaje                  300.000,- Kč 

• financování  12.661.972,- Kč 

PRO: 8   PROTI: 0           ZDRŽEL SE: 1 – V.Strouhal    

Usnesení přijato. 
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10) Dodatek č. 3 – Znakon – rekonstrukce komunikací – Jarovská, Šumavská, 

V Zahrádkách – starosta – firma pokračuje s pracemi. Navýšení ceny o 2.441.000,- Kč = 

zvýšené náklady s rozšířením asfaltové plochy v ulici Jarovská, a v ulici Šumavská  větší 

sanace jílovitého podloží.  

Obec dosud nevyužila možnost podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Středočeského na 

obnovu rozvoj venkova obce ve výši 1.350.000,- Kč. (1.000,- Kč na 1 občana trvale 

přihlášeného v obci). Touto částkou by se částečně krylo navýšení za rekonstrukci komunikací. 

 

Návrh usnesení č. 4/10a/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo se společností Znakon, a.s., 

IČ: 26018055, kdy se cena za zhotovení díla navyšuje o částku 2.441.432,30 Kč bez DPH na 

cenu celkem 11.270.391,64 Kč bez DPH. Pověřuje starostu k jeho podpisu. Dodatek č. 3 je 

přílohou tištěného zápisu.  

PRO: 7   PROTI: 0               ZDRŽEL SE: 2 – M. Keřková, V. Strouhal 

Usnesení přijato. 

 

Návrh usnesení č. 4/10b/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje podání žádosti o dotaci z fondu rozvoje obnovy venkova 

ve výši 1.350.000,- Kč 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

 

11) Dodatek č. 9 – 1. SčV – prodloužení smlouvy – starosta – současná smlouva na 

provozování infrastrukturního majetku je uzavřena do 31.12.2022. Tímto dodatkem se Smlouva 

prodlouží o rok tj do 31.12.2023. 

 

Návrh usnesení č. 4/11/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Dodatek č. 9 Smlouvy o provozování infrastrukturního 

majetku Obce Ohrobec se společností 1. SčV, a.s., IČ: 47549793, kdy se prodlužuje trvání 

smlouvy do 31.12.2023. Pověřuji starostu k jeho podpisu. Dodatek je přílohou tištěného zápisu. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

     

12) Memorandum – Dolnobřežansko – zásobování vodou – J. Ovčáček – konečným 

cílem je propojení vodovodního řadu přímo z Vestce do obcí Březová-Oleško, Okrouhlo, 

Zvole, Ohrobec a Vrané nad Vltavou, čímž by došlo ke snížení ceny za vodné. Tyto obce založí 

sdružení, které bude jednat jako celek. Obce oslovily právní společnost  Kaplan & Nohejl o 

založení sdružení. Pro jednotlivé obce to znamená 20% podíl nákladů na založení sdružení.  
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Návrh usnesení č. 4/12a/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje založení dobrovolného svazku obcí Březová – Oleško, 

Vrané nad Vltavou, Okrouhlo, Ohrobec a Zvole. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

Návrh usnesení č. 4/12b/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje nabídku právních služeb společnosti Kaplan & Nohejl, 

advokátní kancelář s.r.o, IČ: 03235858 týkající založení dobrovolného svazku obcí Březová-

Oleško, Vrané nad Vltavou, Zvole, Ohrobec a Okrouhlo, za celkovou částku 100.000,- Kč bez 

DPH, podíl obce Ohrobec je 20.000,- Kč bez DPH. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

13) Navýšení ceny vodného – J. Ovčáček – zvýšení ceny vodného od 1.7.2022 z původní 

částky 58,97 Kč bez DPH na částku 61,87 Kč bez DPH tj. z původních 64,86  Kč s DPH na 

68,06 Kč s DPH. 

Návrh usnesení č. 4/13/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje navýšení vodného od 1.7.2022  o 2,9 Kč na částku 

61,87 Kč bez DPH. 

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

14)     Schválení počtu členů zastupitelstva na další volební období – starosta – 

navrhuje zachování počtu 9 členů zastupitelstva na další volební období. 

Návrh usnesení č. 4/14/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje stanovení počtu zastupitelů na další volební období 

v počtu 9 členů.   

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 

 

15)          Služby KPŽ – Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování rozvozu obědů – 

starosta – společnost Služby KPŽ zajišťují obědy pro naše seniory. Zvyšuje částku za dovoz 

obědů a to nyní na 20,- Kč za dovoz 1 obědu. Do obce společnost dováží v průměru 340 

obědů měsíčně. 

 

Návrh usnesení č. 4/15/2022/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování služby rozvozu 

obědů se společností Služby KPŽ, s.r.o., IČ: 05002427, kdy se cena za dodávku služby zvyšuje 

na 20,- Kč za každý jeden dodaný oběd. Pověřují starostu k jeho podpisu. Dodatek je přílohou 

tištěného zápisu.  

PRO: 9   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení přijato. 
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16)   Různé 

 

Po projednání všech bodů nastala diskuze. 

 

Přílohy zápisu:  

• Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení – Divadlo Verze 

• Smlouva o provedení představení – Divadlo Kampa 

• 1. změna zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Ohrobec 

• Dodatek č. 3 – Znakon 

• Dodatek č. 9 – 1. SčV 

• Dodatek č. 2 – Služby KPŽ 

 

 

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

ve 21:15 hodin. 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 1.6.2022 

 

    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba 

          starosta obce Ohrobec     

  

Ověřovatelé zápisu:     

 

     

 

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

 Antonín Škorpa                        Jiří Votánek 

 

 

 

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


