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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 14. 1. 2013
začátek zasedání 19:30 hodin
Přítomni: PhDr. Pavel Makovský MBA, Ing. Tomáš Maruniak, Monika Hrubá, Jiří Votánek,
Andrea Peroutová, Ing. Michaela Zázvorková, Ing. Jan Klak,
Omluven: MgA. Lukáš Miffek, Michal Machata,
Starosta P. Makovský zahájil zasedání v 19:30 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že
je z minulého zasedání ověřen zápis, který je zde k nahlédnutí.
Jako zapisovatelku navrhl Hanu Adamkovičovou. Ověřovatele zápisu byli navrženi Jiří Votánek a
Andrea Peroutová.
Zastupitelé hlasovali o navržené zapisovatelce zasedání Haně Adamkovičové a ověřovatelích
zápisu Jiřím Votánkovi a Andree Peroutové takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Program: + doplnění
1.
2.

Místní akční skupina Dolnobřežansko
Různé - zásady pro poskytování finančního příspěvku na komunální odpad
- rozpočtové opatření č. 6/2012
- rozpočtové opatření č. 1/2013

Starosta navrhuje hlasovat o programu zasedání.
Zastupitelé hlasovali o programu zasedání takto:
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
1. a)
Místní akční skupina Dolnobřežansko - ZO na svém minulém zasedání schválilo
usnesení nutné pro žádosti o dotace z MAS (místní akční skupiny). V mezidobí ředitelka MAS pí.
Neužilová ve spolupráci s ministerstvem a okolními MAS upřesnila požadované znění usnesení,
které je upřesněné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohrobec souhlasí se začleněním správního území obce do územní působnosti
MAS Dolnobřežansko, o.p.s. se sídlem Dolní Břežany, 5. května 78, 252 41 pro rok 2013 a
programové období 2014-2020.
Zastupitelstvo také souhlasí se zařazením obce do územní působnosti Integrované strategie území
(ISÚ) regionu Dolnobřežansko resp. souhlasí s přípravou ISÚ na svém území, pro období 2014–
2020 realizované MAS Dolnobřežansko.
Zastupitelé odsouhlasili návrh usnesení takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – M. Hrubá
1. b)
Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci – Je třeba, aby MAS mohlo zažádat o první
dotaci na začátku února. Příspěvek na činnost MAS je 2.000,- Kč a pokrývá administrativní a další
náklady MAS.
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Zastupitelé odsouhlasili rámcovou smlouvu o partnerství a spolupráci s MAS Dolnobřežansko
o.p.s. takto:
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – M. Hrubá
2) Zásady pro poskytování finančního příspěvku na komunální odpad č. 1/2013 – z důvodu
administrativní chyby, dochází k úpravám v těchto zásadách:
- do výše příspěvku se doplňuje typ poplatku E).
- v bodě 2 a) a c) se vypouští slovo včas. Finanční příspěvek na komunální odpad pro trvale
bydlící bude poskytován občanům do té doby, než přikročí správce poplatku k prvnímu kroku
upozornění na nezaplacený poplatek po uplynutí doby splatnosti (tj. zaslání složenky).
- zpřesňuje se v odstavci III. bod 2) (finanční příspěvek se krátí, pokud se přihlásí poplatník
k trvalému pobytu až v průběhu kalendářního roku).
Zastupitelé odsouhlasili Zásady pro poskytování finančního příspěvku obce Ohrobec na úhradu
komunálního odpadu č. 1/2013 takto:
Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
3) Rozpočtové opatření č. 6 – starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2012.
Výdaje – 437.000,- Kč; příjmy + 44.076,-Kč; financování + 481.076,- Kč
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. 6.
4) Rozpočtové opatření č. 1/2013 – starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.
1/2013. Výdaje + 437.000,- Kč (převod nevyčerpané částky z roku 2012).; příjmy – 10.500,- Kč;
financování + 447.500,- Kč.
Zastupitelé odsouhlasili rozpočtové opatření č. 1/2013 takto:
Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 16.1.2013

………………………………
PhDr. Pavel Makovský MBA
starosta obce

Ověřovatelé zápisu:

Zapisovatelka:

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

………………………………
Andrea Peroutová

………………………………
Hana Adamkovičová
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………………………………
Jiří Votánek

