
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 4/2020/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 22. června 2020 

 

k dobu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

k bodu jednání 2)   

 Zastupitelstvo obce Ohrobec souhlasí se zařazením území 

obce Ohrobec do územní působnosti MAS Dolnobřežansko na 

programové období 2021 – 2027. 

 

k bodu jednání 3) 

 Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí 

a) Zprávu o výsledcích kontroly hospodaření DSO Dolnobřežansko 

za rok 2019 

b) Informaci o závěrečném účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2019 

c) Inventarizační zprávu k 31.12.2019. 

 

k bodu jednání 4) 

 

a) 

 Zastupitelstvo Obce Ohrobec souhlasí s celoročním hospodařením 

za rok 2019, a to bez výhrad a připomínek. 

  

b)  

 Zastupitelstvo Obec Ohrobec souhlasí s účetní závěrkou 

s celoročním hospodařením za rok 2019, a to bez výhrad a 

připomínek. 

 

k bodu jednání 5) 

 Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve 

výši  780.918,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze 

Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na 

realizaci projektu „Odbahnění Horního rybníku“, ev. č. 

projektu FŽP/RVN/040839/2020. 

 

k bodu jednání 6) 

 Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu mezi Obcí 

Ohrobec a Ing. Miroslavem Běhounem na zajištění výkonu funkce 

technického dozoru pro stavbu „Dostavba prodejny smíšeného 



zboží – Ohrobec“ ve výši 38.000,- Kč bez DPH a pověřují 

starostu k podpisu smlouvy. Návrh příkazní smlouvy je přílohou 

zápisu.  

 

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo bere na vědomí odložení nákupu nákladního 

elektromobilu.  

 

k bodu jednání 8) 

 Zastupitelstvo schvaluje spádovou školu pro žáky II. 

stupně s trvalým bydlištěm v Ohrobci v ZŠ Plamínkové 2, Praha 

4 a s tím spojené hrazení nákladů na tyto žáky ve výši 

10.505,- Kč/ročně. 

 

k bodu jednání 9) 

 Zastupitelstvo projednalo žádost p. Bohumila Bardy a 

souhlasí s pokračováním  jednání s Technickými službami Vestec 

o možnosti pro naše občany ukládat odpad na jejich sběrné 

dvory v Hodkovicích, Vestci a Psárech a pověřuje tímto 

jednáním starostu. 

 

k bodu jednání 10) 

a) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Základní 

školou a Mateřskou školou Ohrobec, příspěvkovou organizací za 

účelem řádného provozování činnosti ZŠ a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. Návrh Smlouvy o výpůjčce je přílohou 

zápisu. 

 

b) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Základní 

školou a Mateřskou školou Ohrobec, příspěvkovou organizací za 

účelem řádného provozování činnosti MŠ a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. Návrh Smlouvy o výpůjčce je přílohou zápisu. 

 

 

k bodu jednání 11) 

 Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na 

rekonstrukci komunikace z Programu 2017 – 2020 pro poskytování 

dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu 

obnovy venkova. 

 

k bodu jednání 12) 

 Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 

47-2/2018 ze dne 19.11.2018 na stavbu „Novostavba tělocvičny 

k ZŠ v Ohrobci“ se společností ABP Holding a.s. ve výši 

69.100,- Kč bez DPH a pověřují starostu k podpisu Dodatku. 

Návrh Dodatku č. 4 je přílohou zápisu.  



k bodu jednání 13)  

Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2: 

 - příjmy:               0,- Kč 

 - výdaje:    1.245.000,- Kč  

 financování     1.245.000,- Kč. 

 

k bodu jednání 14) 

 Zastupitelstvo schvaluje zpracování projektu a  podání 

žádosti na výsadbu stromové aleje. 

 

k bodu jednání 15) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 

darovací smlouvy na ½  vlastnického podílu par.č. 175/2, 

včetně vysázených 3 líp a staveb 4 pískovcových bloků, z nichž 

jeden je pomník ke 100.výročí vzniku Československé republiky 

s Obcí Dolní Břežany a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

Návrh Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy je přílohou 

zápisu.   

k bodu jendání 16) 

 Zastupitelstvo schvaluje žádost paní Dany Gutmann, která 

žádá o souhlas s vybudováním Stezky sebepoznání podle 

Keltského stromokruhu v části Károva od ČOV Károv až po otočku 

u křižovatky U Planin – Károvská. Jedná se o umístění  15 

informačních tabulí o velikosti cca 190 x 170 cm ze smrkového 

dřeva. Projekt bude realizován na náklady žadatelky.  

k bodu jednání 17) 

 Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu budovy obchodu 

v Ohrobci. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba           Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec     místostarosta obce Ohrobec 

 


