
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 9/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 11.prosince 2019 

 

 

 k dobu jednání 1)   

 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

 

k bodu jednání 2)a) 

 Zastupitelstvo schvaluje cenu pro vodné na rok 2020 ve 

výši 52,57 Kč bez DPH/ m
3
. 

 

    2)b) 

 Zastupitelstvo schvaluje cenu pro stočné na rok 2020 ve 

výši 41,75 Kč bez DPH/m
3
  

 

k bodu jednání 3)  

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze 

dne 6.11.2019 na akci „Rekonstrukce ulice Višňová a Na 

Širokém“ s navýšením za vícepráce + 37.900,- Kč bez DPH se 

společností HES stavební s.r.o. a pověřují starostu k podpisu 

Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu. 

 

k bodu jednání 4) a) 

  Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování poskytnutých grantů 

na rok 2019. 

  

   4) b) 

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení grantů na rok 2020 

v celkovém objemu finančních prostředků ve výši 80.000,- Kč.  

 

 

k bodu jednání 5) a) 

Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na dostavbu 

obchodu, společnost DOMISTAV CZ a.s. s celkovou nabídkovou 

cenou ve výši 2.299.999,85 Kč bez DPH. 

 

 



               5) b) 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Dostavba 

prodejny smíšeného zboží – Ohrobec“ se společností DOMISTAV CZ 

a.s. v celkové výši 2.299.999,85 Kč bez DPH a pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou 

zápisu. 

 

k bodu jednání 6) a) 

Zastupitelstvo schvaluje zřízení příspěvkové organizace 

„Základní škola a mateřská škola Ohrobec příspěvková 

organizace“. 

 

   6) b) 

Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu příspěvkové 

organizace „Základní škola a mateřská škola Ohrobec 

příspěvková organizace“ k dnešnímu dni 11.12.2019  a pověřují 

starostu k jejímu podpisu a k řízení této nové příspěvkové 

organizace do doby ukončení výběrového řízení na obsazení 

funkce ředitele školy. Zřizovací listina je přílohou zápisu. 

 

 

k bodu jednání 7)  

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, 

kterou se stanoví poplatek za odpad. 

 

 

k bodu jednání 8)   

Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro poskytování finančního 

příspěvku Obce Ohrobec na úhradu poplatku za komunální odpad 

č. 1/2019. 

 

 

k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo schvaluje vstup -  členství ve společnosti 

Technických služeb Vestec s podílem 6,3 %. 

 

 

k bodu jednání 10) 

Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020: 

  příjmy celkem:      17.020.000,- Kč. 

  výdaje celkem:          21.440.000,- Kč 

  financování rezerva    -  4.420.000,- Kč 

 

 

 



k bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území obce Ohrobec. 

 

 

k bodu jednání 12) a) 

Zastupitelstvo schvaluje stavbou chodníku v ulici U Rybníků II. 

 

   12) b) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Středočeským 

krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic 

Středočeského kraje na část pozemku p.č. 480/4 o výměře cca 

38 m
2
 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh Smlouvy o 

výpůjčce je přílohou zápisu. 

 

k bodu jednání 13) 

Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ohrobec k provedení 

případného rozpočtového opatření č. VII  do 31.12.2019. O 

provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším 

zasedání.  

 

 

k bodu jednání 14) 

Zastupitelstvo stanovuje  na základě § 72 odst. 2 zákona o 

obcích a novely nařízení vlády č. 318/2017 Sb.   výši měsíční 

odměny za výkon jednotlivých  funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva, poskytnuté  od 1.1.2020 takto: 

 

 starosta  - měsíční odměna ve výši            36.000,- Kč 

 místostarosta – měsíční odměna ve výši    15.000,- Kč 

 předseda kontrolního a finančního výboru – měsíční odměna  
ve výši             6.000,- Kč 

 předseda komise – měsíční odměna ve výši    3.500,- Kč 

 člen výboru a komise – měsíční odměna ve výši   2.800,- Kč 

 člen zastupitelstva – měsíční odměna ve výši  1.700,- Kč 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba           Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec     místostarosta obce Ohrobec 


