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

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 21. 10. 2013
začátek zasedání 19:30 hodin
Přítomni: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, Ing. Tomáš Maruniak, Michal Machata, Monika
Hrubá, Ing. Michaela Zázvorková, Andrea Peroutová, MgA. Lukáš Miffek
Omluven: Ing. Jan Klak, Jiří Votánek
Starosta P. Makovský zahájil zasedání v 19:30 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
zastupitelstvo je usnášeníschopné a že je z minulého zasedání ověřen zápis, který je zde
k nahlédnutí.
Jako zapisovatelku navrhl Petru Pavelkovou. Ověřovateli zápisu byli navrženi Monika Hrubá a
Andrea Peroutová.
Zastupitelé hlasovali o navržené zapisovatelce zasedání Petře Pavelkové a ověřovatelích zápisu
Monice Hrubé a Andree Peroutové takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Program: + doplnění
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informace z obce
Report pracovní čety - návrh na rekonstrukci veřejného osvětlení
Smlouva o zřízení věcného břemene – kNN propoj TS ul. Akátová
Plán zimní údržby na rok 2013/2014
OZV č. 4/2013 o ochraně ŽP a udržování veř.pořádku
Různé - rozpočtové opatření č. 4/2013
- nájem zděné čekárny
- nákup bezpečnostní venkovní kamery

1)

Informace z obce:

- Internet – Ohrobecké údolí. Byly osloveny spol. JAROVNET a UVT . UVT již podalo
první zprávu, že by to bylo možné, ovšem musel by se v Ohrobeckém údolí postavit sloup, na který by
byl umístěn vysílač. Připraví finanční kalkulaci.
- ČEŽ – stížnosti na vypnutí el. proudu – na obci se evidují časy vypínání proudu. Je třeba, aby
každý, kdo zjistí problém s dodávkou elektřiny telefonicky na l. 840 850 860 nebo email: cez@cez.cz
poruchu nahlásil.
Nejnovější zpráva: ČEZ má problém na vedení el. mezi Lhotou a Dolními Břežany. Snaží se vše
odstranit. Je třeba dále evidovat časy poruch.
- Veřejná zakázka „Rekonstrukce komunikací U Rybníků I, U Rybníků II a části V Dolích“.
Byly zodpovězeny otázky žadatelů a prodloužena lhůta na odevzdání nabídek do 18.11.2013 od 18:00
h. V tento den v 18:01h se budou otevírat obálky. Komise na otevírání a hodnocení nabídek je v tomto
složení: počet členů 5
1. Ing. Jan Král
2. Ing. Miroslav Kšír
3. Ing. Jan Beneš
4. Ing. Tomáš Maruniak
5. Michal Machata
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Náhradníci:

1. Ing. Jan Klak
2. Miroslav Plucar
3. Andrea Peroutová
4. Jiří Votánek
5. Ing. Zdeněk Fidler

Zastupitelé hlasovali o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 18.11.2013 do 1800 hod. a o složení
členů a náhradníků komise pro otevírání a hodnocení nabídek takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
2)
Report pracovní čety – z důvodu onemocnění p. Plucara, ZO projedná hlavní bod reportunávrh na rekonstrukci veřejného osvětlení.
Rekonstrukce spočívá v malé úpravě stávajících světel a osazení LED žárovkami s nízkou spotřebou.
Byla vybrána lokalita spínacího bodu ul. Duhová (nejmenší spínací bod). Po posouzení úspory energie,
údržby světelnosti, se bude jednat dále, zda pokračovat v rekonstrukci VO v rámci celé obce.
Doplnění bodu o veřejném osvětlení: V příštím roce by obec doplnila osazení lamp v ulicích Šípková,
Břízová, Ořechová, části ulic Na Širokém I a Topolová.
Zastupitelé hlasovali o rekonstrukci veřejného osvětlení v lokalitě spínacího bodu ul. Duhová takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
3)
Smlouva o zřízení věcného břemene IE – 12 – 6002402 – Smlouva o smlouvě budoucí byla
schválena ZO obce v květnu 2011. Jedná se o kabelové vedení NN - propoj trafostanice z ulice
V Sedlištích do ulice Akátová. Celková délka je 155 m, finanční náhrada ve výši 15.500,- Kč. Smlouva
o zřízení věcného břemene je ve stejném rozsahu.
Zastupitelé hlasovali o smlouvě o zřízení věcného břemene IE – 12 – 6002402 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
4)

Plán zimní údržby 2013/2014 – nedošlo ke změně oproti schválenému plánu v minulém roce.

Zastupitelé hlasovali o Plánu zimní údržby 2013/2014 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0¨
5)
OZV č. 4/2013 o ochraně ŽP a udržování veřejného pořádku – jedná se o úpravu čl. IV
Noční klid a používání hlučných strojů – vyjmutí odstavce o zákazu užívání hlučných strojů v neděli.
Tato změna vzniká z podnětů od občanů, kdy z Károva byly vzneseny připomínky, že Zálepy omezení
v neděli nemají a tak v jedné ulici jeden soused v neděli seká trávu, řeže dřevo a druhý má tuto činnost
zakázánu a další připomínky byly, že v dnešní hektické době není mnoho času na práci na zahrádce
v týdnu a pak vše zbývá pouze na jeden den o víkendu.
Možnosti: a) zrušit omezení v neděli a ponechat noční klid
b) ponechat omezení v neděli
c) omezit užívání hlučných strojů v neděli do cca 16h.
Zastupitelé hlasovali o změně OZV č. 4/2013 o ochraně ŽP a udržování veřejného pořádku – zrušit
omezení používání hlučných strojů v neděli takto:
Výsledek hlasování: Pro 6 hlasů, Proti: 1 – T. Maruniak, Zdržel se: 0
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6)
Rozpočtové opatření č. 4/2013
Nutnost provedení rozpočtového opatření č. IV v měsíci říjnu, bylo vyvoláno z důvodu několika
objektivně působících skutečností
- § 1032 – lesní hospodářství – prodej dřevní hmoty navýšení o 79 000 Kč, grant-lesní stezka
50 000 Kč a ve výdajích navýšení o pořízení lesní stezky 70 000 Kč + 80 000 Kč na čistotu lesa.
- § 2212 – silnice – vyhlášené výběrové řízení na opravu komunikace K Vranému, předpokládaná
cena 330 000 Kč.
- § 3111 – předškolní zařízení – převod 100 000,- Kč převod z neinvestičních nákladů pro jiné
školky do školky Ohrobec (provedly se terénní úpravy zahrady + stavba venkovního záchodu
apod.).
- § 3631 – veřejné osvětlení – nákup LED žárovek 70 000,- Kč.
- § 3632 – pohřebnictví – investiční příspěvek Obci Zvole – hřbitov ve výši 250 000 Kč.
- § 3745 – veřejná zeleň – důkladnější prořez + štěpkování – navýšení o 40 000 Kč.
- Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se promítnou v příjmech i ve výdajích odhad
21 000 Kč.
- § 6310 – finanční operace - poplatky na BÚ – změna § (dříve účtováno na § 6171)
- Navýšení daňových příjmů dle skutečného plnění: pol. 1111 - daň ZČ o 150 000 Kč
pol. 1112 - daň FO o 250 000 Kč
pol. 1121 - daň PO o 200 000 Kč
pol. 1211 - daň DPH o 250 000 Kč
pol. 1361 - ověřování o 8 000 Kč
Celkově: příjmy navýšeny o
1 008 000,- Kč
výdaje navýšeny o
796 000,- Kč
financování (rezerva) navýšeno o 132 000,- Kč
Zastupitelé odsouhlasili rozpočtové opatření č. 4/2013 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
7)
Pronájem zděné čekárny. Čekárna je dlouhodobě nevyužívaná a chátrá. ZO odsouhlasilo na
svém zasedání dne 18.12.2012 pronajmout zděnou čekárnu Junákům – svazu skautů a skautek za 625,Kč/rok. Junák čekárnu opraví a budou ji využívat jako sklad. Žádají, aby bylo možné finanční náklady
na opravu započíst oproti nájmu. Oprava je vyčíslena na necelých 13.000,-Kč.
Zastupitelé souhlasí s pronájmem zděné čekárny Junáku a souhlasí s dohodou o vzájemném započtení
pohledávek takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
8)
Z diskuze mezi vedením obce a městskou policií vyplynulo, že by bylo vhodné v rámci obce
pořídit kamerový systém, který by se umísťoval dle potřeb po katastru obce. Kamera by byla napojena
na Městskou policii, která by její chod zajišťovala. Předpokládaná výše s montáží a zapojením celkem je
necelých 85 tis. Kč bez DPH.
Dále bychom v příštím roce dokoupili další minimálně 3 fotopasti do obce.
Zastupitelé hlasovali o nákupu venkovního kamerového systému a dokoupení dalších fotopastí takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:15 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 23.10.2013

………………………………
PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka:

……………………………
Ing. Tomáš Maruniak
1. místostarosta obce

………………………………
Monika Hrubá

………………………………
Petra Pavelková
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………………………………
Andrea Peroutová

