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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 22.10.2012
začátek zasedání 19:30 hodin
Přítomni: PhDr. Pavel Makovský MBA, Monika Hrubá, Jiří Votánek, Andrea Peroutová, MgA. Lukáš
Miffek, Ing. Michaela Zázvorková
Omluveni: Ing. Tomáš Maruniak, Ing. Jan Klak, Michal Machata
Starosta P. Makovský zahájil zasedání v 19:30 hodin. Přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že je
zastupitelstvo usnášení schopné, zápis z minulého zasedání, který je zde k nahlédnutí, je ověřen. Jako
zapisovatelku navrhl Hanu Adamkovičovou, ověřovatele zápisu Michaelu Zázvorkovou a Moniku
Hrubou
Zastupitelé hlasovali o navržené zapisovatelce zasedání Haně Adamkovičové a ověřovatelkách zápisu
Michaele Zázvorkové a Monice Hrubé takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Program: + doplnění
1.
Informace z obce
2.
Plán zimní údržby místních komunikací 2012 – 2013
3.
Smlouva o zřízení věcného břemene – p.č. 425/65……
4.
OZV, kterou se stanoví poplatek za odpad
5.
Zásady pro poskytování fin.příspěvku - odpad
6.
Různé - zpráva kontrolního výboru
- odpis pohledávky – společnost Fortex
Starosta navrhuje hlasovat o programu zasedání.
Zastupitelé hlasovali o programu zasedání takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

1.

Aktuální informace z obce:

byly vyznačeny bílé čáry na komunikaci od Dolních Břežan, v zatáčce u rybníku jsou osazeny
reflexní patníky.
Kompostéry zdarma pro občany obce – dosud ze 100 kompostérů objednáno necelých 90. Pokud
neprojeví zájem trvale bydlící, budou nabídnuty netrvale bydlícím
Vyasfaltována část komunikace v ulici Úvoz (u cukrárny)
Instalace závor v ulicích Úvoz a K Vranému – bude během příštího týdne po zatuhnutí betonu
Fotopasti – dohoda s obecní policií o možnosti obsluhy fotopastí v obci u problematických míst
(obec to nesmí dělat ze zákona). Především se jedná o kontejnerová hnízda, černé skládky v lese,
čekárny na autobusy, které jsou často ničeny vandaly, apod. – po zkušebním provozu a jeho
vyhodnocení dojde buď k rozšíření počtu fotopastí, nebo k ukončení této činnosti. Z tohoto důvodu
budou vjezdy do obce osazeny doplňkovou tabulkou podobnou jako v Dolních Břežanech, že je obec
monitorována kamerovým systémem.
Nové úseky měření rychlosti v ulicích Károvská (mezi Beruškou a Károvem), Průběžná, K
Vranému – Obecní policie požádala státní policii o možnost měřit rychlost v dalších problematických
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lokalitách. Pokud bude udělen, budou měřit i tam. Dnes je povolení pro ulice Břežanská, Zvolská a
Károvská (v úseku Károva).
Výsledky hlasování v krajských volbách – z celkem 837 oprávněných voličů přišlo k volbám
358 voličů (tj 42,77 %).
Výsledek kontroly z Krajského úřadu Středočeského kraje na dotaci Rekonstrukce části
chodníků v ulici Károvská – bez závad
Co se chystá:
-

v měsíci listopadu bude zorganizován vývoz bioodpadu a velkoobjemový odpad

Kultura
29.října od 19 h divadelní představení „TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH“ v Branickém divadle.
Doprava je organizována společně autobusem, odjezd v 18:30h od zastávky u rybníku.
3. listopadu - lampionový průvod nočním Ohrobcem
24.listopadu – posvícenská zábava U Trojánků - hasiči
1. prosince – vázání adventních věnců,
2. prosince – mikulášská besídka s divadelním představením
16. prosince – vánoční posezení seniorů
22. prosince – rozsvěcení vánočního stromu, betlémské světlo.
2)
Plán zimní údržby místních komunikací 2012 – 2013. Plán zimní údržby je ve stejné podobě
jako v minulém roce, pouze s upřesněním v seznamu chodníků – doplnění o konkrétně uvedené ulice,
v kterých jsou chodníky.
Zastupitelé hlasovali o Plánu zimní údržby místních komunikací 2012 - 2013 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
3)
Smlouva o zřízení věcného břemene IE-12-6002401/001 – na p.č. 425/65, 430/16, 478/3. Jedná
se o propoj trafostanice u pekárny. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na tyto
pozemky, v celkové délce 176 metrů = finanční náhrada 17.600,- Kč, obec podepsala 23.11.2009.
Finální Smlouva o zřízení věcného břemene je ve stejném rozsahu.
Zastupitelé hlasovali o Smlouvě o zřízení věcného břemene IE – 12 – 6002401/001 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
4)
OZV, kterou se stanoví poplatek za odpad – na základě plánovaného zvýšení DPH pro rok
2013, zvýšeného objemu odpadu v letošním roce a tím pádem zvýšených nákladů na úklid obce je
navržena nová obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za odpad s novými sazbami
jednotlivých typů poplatků.

Strana 2/5

Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91
www.ohrobec.cz podatelna@ohrobec.cz

Výše poplatku za komunální odpad

typ

A

B

Četnost obsluhy
(svozu)
12 x ročně
(lístky)

7 x ročně
(pytel)
26 x ročně
(lístky)

C
D

(samolepka)

E

Celoročně *

1x týden

Objem nádoby

Výše ročního
poplatku

110 l a 120 l

1.050,--Kč

Svozový pytel

1.050,--Kč

110 l a 120 l
120 l
240 l
Odpad odkládaný do
kontejneru o objemu
1100 l

Doplňkový svoz 6 lístků nebo 4 pytle **

1.750,- Kč
2.800,--Kč
4.570,--Kč
1.050,--Kč
400,--Kč

Zastupitelé hlasovali o nové obecně závazné vyhlášce č. 3/2012, kterou se stanoví poplatek za
komunální odpad takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
5)
Zásady pro poskytování finančního příspěvku – odpad. V souvislosti se zvýšením poplatku
za odpad je navrhován příspěvek pro občany (plátce), kteří jsou trvale hlášeni v naší obci na odpad.
Příspěvek je ve výši cca 25 % na jednotlivé typy nových poplatků. Oproti stávajícím poplatkům je úleva
ve výši cca 10% ze stávajících poplatků.
Dotaz: Ing. Zázvorková – Vzhledem k tomu, že peníze za hlášeného občana dostává obec tzv. „na
hlavu“, bylo by spravedlivější poskytovat příspěvek také tak (tj. každému hlášenému), bez ohledu na to ,
jaký typ poplatku si zvolí. Podoba, v jaké je návrh předložen, je spíše klasická množstevní sleva pro
producenty odpadu. Není logické, aby ten, kdo odpad třídí a potřebuje méně vývozů popelnice, dostal
menší příspěvek než ten, kdo neekologicky nahází vše do komunálního odpadu a tudíž potřebuje více
vývozů.
Starosta: Nejedná se o nějakou množstevní slevu, jedná se o procentuální slevu pro všechny sazby
poplatků a je jasné, že výsledná sleva (tzn. 10% z každé sazby) bude různá. Dále jsem přesvědčen, že
velikost a četnost vývozu popelnice nemá žádnou přímou úměru s tříděním či netříděním odpadů. Není
přece pravda, že ten, kdo má nižší sazbu poplatku a tím menší četnost vývozu třídí více a lépe, než ten,
kdo má vývoz popelnice např. každý týden celoročně. . Neznamená to, že netřídí a chová se
neekologicky. Otázka třídění či netřídění je otázkou přístupu a svědomí každého občana vůči životnímu
prostředí.
Předložený návrh je první finanční zvýhodnění trvale bydlících obyvatel v naší obci. Při návrhu
konkrétního principu poskytování finančního příspěvku bylo zvažováno několik možností. Všechny mají
své klady i zápory. Při porovnání vybraných typů poplatků v letošním roce oproti navrhovaným
finančním příspěvkům na nemovitost nebo na každého trvale hlášeného občana, byla forma příspěvku
poskytnutého na jednotlivý typ poplatku (tj. na nemovitost) vyhodnocena jako nejvýhodnější pro občany.
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Zastupitelé hlasovali o navržených „Zásadách pro poskytnutí finančního příspěvku obce Ohrobec na
úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2012 takto
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – M. Zázvorková
Zpráva kontrolního výboru k 30.9.2012 – Jiří Votánek
Všechna usnesení ze zasedání zastupitelstva obce od 1. ledna do 30. září letošního roku jsou
z pohledu kontrolní komise v pořádku. Všechna tato usnesení byla naplněna.
6)

Zastupitelé obce berou na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
7)
Odpis pohledávky – společnost Fortex – AGS., a.s.. Obec požádala o právní JUDr. D. Hrečína
(právního zástupce obce), který po důkladném prostudování dané záležitosti doporučuje pohledávku
odepsat, neboť: ……“její vymáhání představuje dlouholeté vymáhání s téměř 100% jistotou zamítnutí
žaloby, kdy by platby za odborné právní zastoupení a soudní náklady přesáhly výši samotné
pohledávky“. Z tohoto důvodu je navrhováno pohledávku z podrozvahové evidence odepsat.
Zastupitelé obce hlasovali o odepsání pohledávky společnosti Fortex-AGs., a.s. ve výši 120.000,- Kč
takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
8)
Na základě dotazu z minulého zasedání o možnosti zlikvidování starých „černých“ skládek
z minulých let, které jsou v dnešní době zasypány zeminou, obec zjišťováním dospěla k informaci, že by
se v prvé řadě jednalo o likvidaci 2 skládek z let minulých v ulici K Vranému. Odhadovaná výše na
likvidaci je 8 – 10 milionů korun. Pro vysokou finanční náročnost je likvidace těchto černých skládek
nad rámec možnosti obce.
Zastupitelé obce se zabývali dotazem na likvidaci skládek v ulici K Vranému. Pro vysokou finanční
náročnost je likvidace skládek mimo rámec možností obce.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
9)
Přivaděč vody pro zlevnění ceny vodného v naší obci – na základě aktivity naší obce řeší za
Mikroregion v současné době starosta obce Zvole M. Stoklasa s projektovou společností PikVítek
vypracování skutečného zaměření plánovaného přivaděče ze strany od Prahy – Vestce a s tím související
skutečné náklady na tuto akci.
Dotaz: paní Žáčková – žádá o zpevnění ulice V Dolích před jejím domem, těžké vozy jedoucí na ČOV
silnici ničí. Dále by se chtěla zeptat, zda by mohli překopat silnici a vytvořit u svého domu a domu
sousedů čp. 29 svod pro dešťovou vodu. V současné době voda nemá kam odtékat a zůstává ve velkých
kalužích na silnici.
Starosta: překop silnice řeší paní Pavelková, zpevnění cesty pan Plucar.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 26.10.2012
………………………………
PhDr. Pavel Makovský MBA
starosta obce

……………………………
Ing. Tomáš Maruniak
1. místostarosta obce
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Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Michaela Zázvorová

Zapisovatelka:

………………………………
Hana Adamkovičová
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………………………………
Monika Hrubá

