Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91
Tel/fax: 257 760 338, www.ohrobec.cz e-mail: podatelna@ohrobec.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec ze dne 16. 12. 2008, 19:00

Přítomní: M. Zázvorková, M. Hrubá, M. Slavíčková, M. Zier, J. Votánek, V. Škván, B. Barda
Omluveni: M. Veselá; M. Krkošková přijde později
Zapisovatelka: H. Adamkovičová
Ověřovatelé: M. Hrubá, M. Slavíčková
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání.

1) Poplatek za odpad – nová vyhláška č. 2/2008 O poplatku za komunální odpad. Znění
vyhlášky zůstává stejné jako v předešlé.
Mění se sazby poplatku, které jsou nyní přílohou vyhlášky:
a) sazba : 550,- Kč (6 jednorázových lístků /nádoba 110–120 l. /, nebo 4 pytle)
b) sazba: 825, - Kč (12 jednorázových lístků /nádoba 110–120 l. /)
c) sazba: 1.375,- Kč (26 jednorázových lístků /nádoba 110–120 l. /)
d) sazba: 2.200,- Kč (celoroční nálepka – vývoz každý týden /nádoba 110–120 l. /)
sazba: 3.590,- Kč (celoroční nálepka – vývoz každý týden /nádoba 240 l. /)
e) sazba: 680,- Kč (odpad odkládaný do kontejneru o objemu 1.100 l.)
J. Votánek: Se zvýšením nesouhlasí – navrhuje smlouvu na další rok nepodepsat.
Starostka: Mikroregion tento návrh zvažoval, nechal si zaslat nabídky od jiných firem. I přes
zvýšení ceny vývozu odpadu na příští rok je firma ASA nejlevnější.
Zastupitelstvo odsouhlasilo vyhlášku č. 2/2008 O poplatku za odpad v počtu 6 hlasů. Proti:
J. Votánek.

2) Úprava rozpočtu na rok 2008 – viz příloha. Paní Pavelková přečetla úpravu rozpočtu na
rok 2008 a uvedla, že obec ještě očekává příjmy i výdaje do konce roku. Navrhla
zastupitelstvu pověřit starostku provedením úprav rozpočtu o příjmy a výdaje, které vzniknou
na základě faktur do konce roku 2008.
B. Barda: Kolik jsou po úpravě – dle skutečnosti příspěvky na školní a předškolní zařízení?
P. Pavelková: Na ZŠ 350.834,70 Kč a na MŠ 116.566,- Kč. Celkem tedy 467.400,70 Kč.
Zastupitelé odsouhlasili v počtu 6 hlasů (zdržel se J. Votánek) pověřit starostku provedením
posledního rozpočtového opatření s tím, že zastupitelstvo bude na 1. zasedání v lednu 2009
o těchto změnách informováno.

3) Pronájem části skladových prostor ve stodole obecního statku. Záměr pronajmout část
stodoly obecního statku byl vyhlášen, obec obdržela jednu nabídku od firmy Okno plast za
výši nájmu 30.000,-Kč za rok.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout část stodoly obecního statku firmě Okno
plast za výši nájmu 30.000,-Kč za rok.
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4) Žádost o změnu ÚP. Obec obdržela žádost i změnu zařazení pozemku par. č. 353/2 o
výměře 5.065 m2 z původní louky na čisté bydlení.
K žádosti je přiložena mapa, kde není dořešená přístupová cesta na tyto pozemky, ani
vyřešeno napojení cesty na ulici U Rybníků I. jak předpokládá současný ÚP, nebo na
navrhovanou cestu v současnosti projednávané 2. změně ÚP – Z2-C.
V. Škván: Upozorňuje na nutnost s rozšiřováním území pro bydlení budovat i občanskou
vybavenost
B. Barda: Jedná se o jednu z posledních luk v katastru obce – navrhuje kompenzaci
formou změny orné půdy na louku u vedlejší parcely 253/1, která je také ve vlastnictví
žadatelů.
J. Votánek: Navrhuje vyvolat jednání mezi všemi majiteli včetně okolních pozemků. Po
jejich dohodě o společné přístupové cestě na tyto pozemky zažádat o změnu ve využití těchto
pozemku znovu.
Na zasedání se dostavila paní Krkošková.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili projednávat tuto změnu po vyřešení přístupové cesty
na tyto pozemky.

5) Samotěžba v obecních lesích. Obec obdržela žádost několika místních občanů, kteří by
měli zájem o samotěžbu. P. Šimák – plánovaný správce lesa pro r. 2009. Uvedl, že
samotěžba je velmi problematická záležitost. Jedná se o přesně dané postupy (zadávací
protokol, kontrola vytěžení a podobně). Při tom dochází k porušením kultur lesa a z dlouhé
praxe ví, že je samotěžba velmi těžko uhlídatelná a občané ji zneužívají. Dále upozornil, že v
obecních lesích není schopen sám občan bez techniky vytěžit a odvézt z velmi těžko
dostupných oblastí lesa dřevo. Sám by samotěžbu nedoporučil.
B. Barda: Navrhuje souhlasit se samotěžbou za podmínek, které rozeslal zastupitelům před
týdnem na jejich e-mail.
M. Krkošková: Slovo odborníka – p. Šimáka podporuje a nesouhlasí se zahájením samotěžby.
J. Votánek: nesouhlasí.
M. Zier: S p. Šimákem má velmi dobré zkušenosti a ví, že je odborník. Je velmi rád, že bude
spravovat naše lesy v příštím roce.
Zastupitelé zamítli žádost o samotěžbu v obecních lesích v počtu 6 hlasů. Proti: B. Barda a
V. Škván.

6) Kulturní a sociální výbor. Paní M. Nygrýnová společně s A. Brotánkovou a I. Váňovou
ukončují k 31. 12. 2008 svou působnost v kulturním výboru. Vladimír Škván společně s paní
Kristinou Bardovou a Janou Lípovou přebírají po dohodě s Nygrýnovou kulturní výbor a
budou dále pokračovat v jeho činnosti dle předloženého návrhu V. Škvána
M. Slavíčková: Kulturní výbor se převážně zaměřuje na malé děti. Domnívá se, že je
potřeba vytvářet program i pro děti věkově starší – např. 10 – 12 let.
B. Barda: Souhlasí, avšak obec musí pracovat s tím co má k dispozici – činnost je závislá
na aktivitě občanů, kteří by chtěli takové akce pořádat, a v současnosti se nikdo pro
takovouto činnost obci nenabídl. Obec se snaží podpořit aktivity i pro starší děti např. ve
formě kroužků, které v září rozjížděla Š. Jechová, které by rád na tomto místě poděkoval a
navrhuje udělit pí. Jechové finanční odměnu.
Další podporu volnočasových aktivit pro děti a mládež hodlá navrhnout v dalším bodě
programu dnešního zasedání – rozpočet obce.
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M. Zázvorková: Kulturní výbor bude pokračovat, v rozpočtu budou částky stejné jako
v roce 2008. Nesloučí se tedy se sociálním výborem, jak bylo plánováno a ten je tudíž třeba
doplnit o jednoho člena, tak aby byl tříčlenný, což je úkolem pro jejího předsedu J. Votánka.
P. Pavelková – navrhuje z rozpočtu sociálního výboru vyčlenit částku za posezení se
seniory. Tato akce je kulturní.
Předsedové kulturní a sociální komise se domluví na financování jednotlivých akcí.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili nové složení kulturního výboru ve složení: předseda –
V. Škván, členové: K. Bardová a J. Lípová
B. Barda by chtěl jménem zastupitelstva poděkovat paní Marcele Nygrýnové a jejímu
kolektivu za její mnohaletou činnost a vedení kulturní komise.

7) Obecní knihovna. Od roku 2009 obec zavádí v knihovně roční poplatek 20,-Kč/rok.
Důvodem je žádost o dotaci, kterou je možné podat v případě, že knihovna vybírá poplatek.
Knihovna v příštím roce najede na knihovnický SW, který mimo jiné umožní sledovat po
internetu jaké je aktuální nabídka knih.
M. Zier by při této příležitosti rád poděkoval p. Tlamsovi za vzorné vedení obecní kroniky,
a navrhuje, udělit mu odměnu 2.000 Kč se kterou rozpočet 2008 počítal a vyzval pana Tlamsu,
aby na další zasedání ZO kroniku donesl ukázat.

8) Grant ve výši 20.000,- Kč. B. Barda navrhuje zastupitelstvu vyhlásit na rok 2009 grant ve
výši 20.000,-Kč na podporu volnočasových aktivit dětí, na MTZ (materiálně technické
zabezpečení) pro sdružení působící na katastru obce Ohrobec, resp. pro Ohrobecké děti
M. Zázvorková: V současné době obec poskytuje všem zájmovým kroužkům bezplatně
prostory na obecním statku včetně energií.
M. Krkošková: Mohli by tento grant využít i děti jezdící na koních? Odpověděl B. Barda:
Pokud jsou oficiálně organizování – sdruženi v nějaké organizaci, která může žádat o grant a
jedná se převážně o Ohrobecké děti (není účelem podporovat děti např. z Prahy), pak ano.
J. Votánek – nesouhlasí s grantem. Nesouhlasí se stavbou nového dětského hřiště na
Kárově. Zrekonstruoval by jen hřiště stávající. Domnívá se, že využití dětského hřiště pro malé
děti je v oblasti Károva zanedbatelné.
V. Škván: Na Kárově je velké množství malých dětí a vzhledem k dynamice rozvoje této
oblasti lze počítat i s dalším nárůstem. Proto se domnívá, že využitelnost dětského hřiště v této
oblasti bude veliká, o čemž svědčí i aktivita místních rodičů.
M. Krkošková: Nesouhlasí s vyhlášením grantu a též má pochybnost o využití hřiště.
Zastupitelé zamítli vyhlášení grantu ve výši 20.000,-Kč v počtu 6 hlasů. Proti: B. Barda, V.
Škván.

9) B. Barda navrhuje zajistit pravidelný úklid statku (sál, klubovna, kuchyňka a soc. zař.)
v rozsahu 1 až 2x týdně (dle probíhajících četnosti aktivit). V současné době jsou ve statku
pravidelné kroužky (cvičení maminek s dětmi a keramika), scházejí se tam Ohrobečtí skauti,
probíhají tam cca 1x za měsíc kulturní i jiné obecní akce, zkoušky divadelníků atp. Občasně je
statek pronajímán i občanům obce pro jejich soukromé aktivity (oslavy atp.). WC, umývárnu a
kuchyňku navíc používají také techničtí pracovníci obce, kteří mají ve statku své zázemí
(dílnu) a nemají v současnosti jiný přístup k vodě a WC.
Zastupitelé odsouhlasili částku 5.000,-Kč/rok na úklid obecního statku v počtu 6 hlasů.
Proti: J. Votánek; zdržela se: M. Slavíčková
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10) SDH (Sbor Dobrovolných Hasičů) Ohrobec. Obec obdržela žádost SDH o příspěvek na
jejich činnost ve výši 32.500,- Kč. K problematice se vyjádřil starosta SDH p. Řezníček.
B. Barda: Navrhuje přispět hasičům z rozpočtu tak jako loni částkou 20.000,-Kč.
M. Zázvorková: Svaz dobrovolných hasičů je zájmová organizace, která si má na svůj provoz
vydělat. Obec přivítá pomoc od této organizace formou: kontrola obecních hydrantů;
v případě kalamity odklízení padlých stromů apod. Všechny tyto činnosti mohou hasiči obci
vyúčtovat. Hasiči v současné době přečerpali částku 20 tis. Kč, která jim byla přislíbena
v letošním roce a žádají další, předem neodsouhlasené úhrady, přičemž do dnešního dne
nedodali dokončený požární řád obce. Obec uhradila hasičům uniformy za pokácení
nebezpečných stromů u dolního rybníka.
Připomínka občana z pléna: p. Voldřich – uniformy si musí hradit hasiči z výdělku
organizace, tuto částku nemá hradit obec.
Barda: Navrhuje podpořit SDH alespoň částkou 5.000,-Kč na vybavení – např. jako
příspěvek na nové hadice, aby mohli obec reprezentovat na soutěžích, s tím že další peníze si
mohou hasiči u obce vydělat formou brigád, tak jak uvádí starostka a tak jak se dělo už i
v letošním roce (kácení stromů, průplach kanalizace, pomoc s dětským dnem atp.).
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek SDH Ohrobec ve výši 5.000,-Kč z rozpočtu obce.

11) Návrh rozpočtu na rok 2009
Starostka seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2009, předpokládané příjmy v
celkové výši 10 112 000 Kč a plánované výdaje ve výši 13 717 000 Kč z toho
7 257 000 Kč výdaje běžné a 6 400 000 Kč výdaje investiční.
Zastupitelé odsouhlasili návrh rozpočtu na rok 2009 v počtu 6 hlasů. Zdržel se: Votánek.

12) Kalkulace vodné – stočné na rok 2009.
Starostka: VODNÉ – výše vodného na rok 2009 zůstává stejná ve výši 53,80 Kč s DPH za m3.
Zastupitelé odsouhlasili výši vodného 53,80 Kč s DPH za m3 pro rok 2009 v počtu 5 hlasů.
Zdržel se: J. Votánek, M. Slavíčková
STOČNÉ – výše stočného na rok 2009 se dle návrhu provozovatele f. Veolia 1. SČV zvyšuje o
70 haléřů, na částku 40,- Kč s DPH za m3.
Zastupitelé odsouhlasili výši stočného 40,-Kč s DPH za m3 pro rok 2009 v počtu 6 hlasů.
Zdržel se: J. Votánek.
Připomínka občana z pléna: p. Voldřich – obdržel smlouvu na stočné od firmy Veolia. Ve
smlouvě není uvedena cena, není podepsaná, jako podpisující ze strany f. Veolia není uveden
statutární orgán, ale referentka, příloha – evidenční lístek je nesrozumitelný …. S firmou
Veolia mají téměř všichni občané pouze špatné zkušenosti, jak s odečety, tak s jejich evidence
v žádném případě není kompletní a tím vznikají firmě ztráty na vodném i stočném – což se
odráží ve fakturovaných částkách občanům.
M. Zázvorková: Obec napíše vedení společnosti dopis, kde bude požadovat opravu
zjevných chyb ve smlouvách.

13) Pronájem stožáru u hasičské zbrojnice pro anténu za účelem zvýšení pokrytí
internetem. B. Barda: Záměr pronájmu byl již jednou (květen 2008) vyhlášen, ale zájemci
nakonec od pronájmu ustoupili. Nyní se přihlásila firma AVLAN, nabídla výši nájmu 500,Kč/měsíc + úhradu energii. Vzhledem k tomu, že firem je v místě více (jedná se např. i
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s firmami EhamNET, ÚVT, UPC), navrhuje vyhlásit záměr v obdobném znění znova a počkat
na nabídky.
Podobný stožár (v horším technickém stavu) již obec pronajímá f. ÚVT za 1.000,- Kč/měs.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vyhlásit záměr pronájmů s minimální výší nájemného
za stožár u HZ 1.000,-Kč/měsíc.
14) Různé: Místostarosta Barda:
- Informuje o zahájení obecní sbírky na rekonstrukci a výstavbu dětských hřišť a odpočívadel.
Více informací v ohrobeckém zpravodaji a na www.ohrobec.cz/sbirka
- Jménem obce děkuje SDH Ohrobec za pověšení světel, které zakoupila obec na vánoční
strom u Berušky. Panu Tomečkovi za poskytnutí plošiny a panu M. Zierovi za jejich připojení
na veřejné osvětlení.
- Informuje, že v sobotu 20. 12. 2008 od 16 do 17 hodin bude opět možno v obecní knihovně
od skautů obdržet betlémské světlo a poté, bude-li zájem se s lucerničkami přesuneme za
zpěvu koled pod vánoční strom
- Přeje všem krásné vánoce hodně štěstí do nadcházejícího roku.
Starostka Zázvorková ukončila zasedání a děkuje přítomným za účast a přeje všem
krásné vánoce, hodně zdraví a pohody v roce 2009.

………………………………
Ing. Michaela Zázvorková

.........................................
Bc. Bohumil Barda

starostka obce

místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka:

……………………….

…………………………….

Monika Hrubá

Marie Slavíčková

………………………
Hana Adamkovičová

Vyvěšeno:

Sejmuto:
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