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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 12.2.2014
začátek zasedání 19:00 hodin
Přítomni: PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA, Ing. Tomáš Maruniak, Monika Hrubá, Andrea
Peroutová, Ing. Michaela Zázvorková,
Omluven: MgA. Lukáš Miffek, Ing. Jan Klak, Jiří Votánek, Michal Machata
Starosta P. Makovský zahájil zasedání v 19:00 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 Hanu Adamkovičovou. Ověřovateli zápisu byli navrženi Monika Hrubá
a Andrea Peroutová.
Zastupitelé hlasovali o navržené zapisovatelce zasedání Haně Adamkovičové a o ověřovatelích
zápisu Monice Hrubé a Andree Peroutové takto:
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Program: + doplnění
1.
Pověření starosty obce k jmenování komise pro otevírání obálek a výběr nabídek na
veřejnou zakázku „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ - + pověření starosty
k podepsání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení uchazečů či
rozhodnutí o zrušení výběrového řízení
2.
Různé: - OZV č. 1/2014 o ochraně životního prostředí
- Vyhlášení veřejné vyhlášky na prodej poz. – p.č. 470/112, st.1062
- Pronájem tenisového kurtu v obci
1) Veřejná zakázka „Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ - dne 4.2.2014 byla
vyhlášena výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce místních komunikací v obci
Ohrobec“. Lhůta pro podání nabídek končí dne 17.2.2014 v 18:00 hodin. Zastupitelé by měli pověřit
starostu obce ke jmenování členů hodnotící komise k provedení otevření obálek, posouzení nabídek a
následné vyhodnocení nabídek. Složení hodnotící komise a termín jednotlivých jednání bude
stanoven starostou obce s ohledem na konec lhůty pro podání nabídek a její případné posuny.
Současně by zastupitelstvo pověřilo starostu obce k podepsání rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky, rozhodnutí o vyloučení uchazečů či rozhodnutí o zrušení výběrového řízení, nastanou-li
k tomu důvody stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
1 a)
Zastupitelé hlasovali o pověření starosty obce ke jmenování členů hodnotící komise
k provedení otevření obálek, posouzení nabídek a následné vyhodnocení nabídek v rámci veřejné
zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikací v Obci Ohrobec“ zadávané jako zakázka malého
rozsahu a financované z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy),
číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/68.01608, název projektu: Rekonstrukce místních komunikací v obci
Ohrobec. Složení hodnotící komise a termín jednotlivých jednání bude stanoven starostou obce
s ohledem na konec lhůty pro podání nabídek a její případné posuny takto:
Výsledek hlasování: Pro:5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
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1b)
Zastupitelé hlasovali o pověření starosty obce k podepsání rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení uchazečů či rozhodnutí o zrušení výběrového řízení,
nastanou-li k tomu důvody stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů či pokyny Regionální operačního program takto:
Výsledek hlasování: Pro:5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
2) OZV č. 1/2014 o ochraně životního prostředí a veřejného pořádku na území obce Ohrobec.
Jedná se o legislativní úpravy, které byly provedeny na základě doporučení ministerstva vnitra.
Obsahem zůstává vyhláška stejná.
Zastupitelé hlasovali o OZV č. 1/2014 takto:
Výsledek hlasování: Pro:5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
3) Veřejná vyhláška na prodej obecních pozemků – par.č. 470/112 a st. 1062 o
celkové výměře 38 m2. Předkupní právo na pozemek pod stavbou má majitel nemovitosti. Výše
uvedené pozemky leží v Ohrobeckém údolí, kdy majitel nemovitosti měl zájem o koupi již
v minulosti, potřeboval však nejdříve vyřešit vlastnictví (pozemky, které měl v užívání, vlastnili 4
majitelé, vč. obce Ohrobec). Obec navrhuje cenu 500,- Kč/m2. Zájemci mohou předložit své nabídky
do 10.3.2014.
Zastupitelé hlasovali o vyhlášení veřejné vyhlášky na prodej obecních pozemků par.č. 470/112 a
st. 1062 za podmínek výše uvedených takto:
Výsledek hlasování: Pro:5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
5) Pronájem tenisového kurtu – veřejná vyhláška na pronájem tenisového kurtu byla vyvěšena
12.11.2013. Přihlásila se jediná zájemkyně – M. Slavíčková. Navrhuje výši nájemného ve stejné výši
jako v loňském roce tj. 2000,- Kč/rok 2014. Požaduje čerpání vody na kropení kurtu z přepadu
horního rybníku. Nabízí provozování kurtu pro veřejnost, zpřístupnění sociálního zařízení veřejnosti,
údržbu a úklid příslušenství a přilehlého okolí, příležitostné využití prostranství pro předem ohlášené
kulturní a sportovní akce.
Zastupitelé hlasovali pronajmout tenisový kurt paní Marcele Slavíčkové ve výši 2.000,-Kč/rok
takto:
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Starosta informoval přítomné
- o setkávání občanů z jednotlivých ulic nad tématem možná řešení komunikací;
- o pravidelných setkání s občany a diskuzí o aktuálním dění v obci, o uskutečněných a
připravovaných akcích v obci;
- o připravovaném projektu na chodník v ulici Zvolská a možné autobusové zastávce v této
ulici.
- O připravovaném projektu na opravu komunikace Károvská (od pekárny k začátku
Károva).
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:35 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 20.2.2014

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

Ověřovatelé zápisu:

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

………………………………
Monika Hrubá

Zapisovatelka: ………………………………
Hana Adamkovičová
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………………………………
Andrea Peroutová

