Obec Ohrobec, U Rybníků II 30, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91
www.ohrobec.cz podatelna@ohrobec.cz

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 10.2.2016
začátek zasedání 20:00 hodin
Přítomni: Ing. O. Janeba, Ing. M. Červenka, Ing. M. Keřková, MPA, A. Škorpa, J. Novotný, M.
Klimentová, R. Hrabě, M.Králová-Krkošková, K. Tomeček, Ing. T. Maruniak, J. Votánek,
Omluven: MgA.L. Miffek, Mgr. A. Brotánková, PhDr.P. Makovský, Ph.D., MBA, J. Ovčáček,
Zasedání zahájil starosta O Janeba ve 20:00 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 Miroslav
Červenka a Antonín Škorpa.
Program: + doplnění
1.
2.
3.
4.
5.

Informace z obce
Změna ve složení rady obce a ve výborech obce
Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8/2015
Schválení podání žádosti o dotaci
Výpověď nájemní smlouvy - tenisový kurt

6.

Granty

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové, ověřovatelích zápisu Miroslavu
Červenkovi a Antonínu Škorpovi a o navrženém programu takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
1)

Informace z obce
a)
V obci probíhá úklid štěrkového posypu z komunikací.
b)
U Zvoničky byl umístěn kámen s informační cedulkou o dotaci, po dostavbě kanalizace bude
na místě stavby umístěn kámen s informační cedulkou o dotaci.
Budou se připravovat projekty:
na stavbu tělocvičny, která by měla být umístěna místo dětského hřiště naproti základní škole
na stavbu nové budovy obchodu.
d)
Škola – není uzavřené dokončení stavby = postupně se odstraňují nedodělky. Není uzavřeno
vyúčtování za rekonstrukci budovy.
e)
Dostavba kanalizace v termínu 15. – 20. února proběhne kolaudace, začne se budovat veřejné
osvětlení v ulicích, kde dosud není, na komunikace dotčené stavbou bude uložen štěrk o výšce cca 15 cm a
recyklát na utažení vrchní vrstvy.
f)
Obec připravuje kulturní akci – Ohrobecký divadelní festival, který by se měl uskutečnit na začátku
měsíce září.
g)
Obec připravuje v letošním roce publikaci o obci Ohrobec od historie po současnost.
c)

-

2)

Změna ve složení rady obce, ve výborech obce :
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a)
P.Makovský podal k dnešnímu dni rezignaci na člena rady. Novým členem rady je navržena M.
Králová Krkošková
Zastupitelé hlasovali o návrhu nového člena rady M. Králové Krkoškové od 11.2.2016 takto:

Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – M.Králová Krkošková.
b)
J. Novotný podal rezignaci na člena redakční rady, na předsedu dopravního výboru, na velitele a
člena JSDH.
Zastupitelstvo zhodnotilo práci všech výborů.
Návrh: zrušit výbor pro výstavbu, dopravní výbor, výbor pro životní prostředí a redakční radu. Zastupitelé
budou pracovat a pomáhat v jednotlivých činnostech bez začlenění do výborů.
Finanční výbor ve složení: předseda M. Červenka, členové: M. Keřková, V. Macháček
Kontrolní výbor ve složení: předseda J. Votánek, členové: J. Ovčáček, A. Škorpa
Kulturní výbor ve složení: předseda M. Klimentová, členové: B. Lebedová, R. Rolčíková.
Zastupitelé hlasovali o schválení návrhu na zrušení výboru pro výstavbu, dopravního výboru, výboru pro životní
prostředí a redakční radu a o novém složení kontrolního, finančního a kulturního výboru od 11.2.2016 takto:

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
c) Zastupitelé odsouhlasili odměny pro předsedy a členy jednotlivých výborů v novém
složení, členy zastupitelstva a členy rady dle platné přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. od
11.2.2016 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
3)

Seznámení s rozpočtovým opatřením č.VII/2015 a č. I/2016 :
a)
Nutnost provedení rozpočtového opatření č. VII v měsíci prosinci, bylo vyvoláno z důvodu
několika objektivně působících skutečností. Celkově: stav příjmů a výdajů se nezměnil. Návrh
rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předán starostovi ke schválení.

Výdaje:
§ 2310 Vodní hospodářství
§ 2321 Odpadní vody
§ 3631 VO
§ 6310 Finanční operace
b)

- 1.020.000,- Kč (přesun na § 2321 akce se nedělí)
+ 1.200.000,- Kč (sloučení akcí voda+kanalizace)
- 180.700,- Kč
+
700,- Kč

Nutnost provedení rozpočtového opatření č. I v měsíci lednu, bylo vyvoláno z důvodu několika

objektivně působících skutečností.
Byla upřesněna výše dotace na Veřejnou správu (navýšení o 21 400 Kč)
Dotace od úřadu práce 65 000 Kč
Odpadové hospodářství (bioodpad) 86 400 Kč
Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předán starostovi ke
schválení.
Celkově: příjmy zvýšeny o
86.400,- Kč
výdaje zvýšeny o
86.400,- Kč
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. IV/2015 a rozpočtové opatření č. I/2016.
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
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4)

Schválení podání žádosti o dotaci – Obec připravuje podklady pro podání žádosti na stavbu
chodníku v části ulice Zvolská. Žádost musí být podána do 29.4.2016 u IROP. Obec by měla 10%
spoluúčast. Rozpočet na stavbu chodníku je 4.800.000,-Kč.

Zastupitelé hlasovali o podání žádosti o dotaci na projekt „Stavba chodníku v ulici Zvolská" do
Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a
cyklodopravy a souhlasí se spolufinancováním akce z rozpočtu obce ve výši požadované spoluúčasti
příjemce dotace takto:
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – J. Novotný

5)

Výpověď nájemní smlouvy - tenisový kurt. M. Novotný podal výpověď nájemní smlouvy na
tenisový kurt. Žádá o částečnou náhradu materiálu, který byl použit na opravu kurtu,
ve výši 2.000,- Kč.

Zastupitelé hlasovali o výpovědi nájemní smlouvy na tenisový kurt od M. Novotného a vyplacení
částky 2.000,- Kč jako náhrady za použitý materiál takto:
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1
6)

Granty:
počet trv. b.
obyvatel v
obci, kterých požadovaná návrh na výši
se projekt týká
částka
grantu
pro všechny
věkové
5.000,- Kč
5.000,- Kč
kategorie

Žadatel

Název projektu

rozpis užití nadač.
příspěvku

Občanské sdružení
KARABINA

sportovní a výchovně
vzdělávací činnosti 2016

medaile, poháry,
odměny

Jaroslav Strejc

divadelní představení
ochotnického souboru
"Herecký roj ohrobeckých
buditelů"

dekorace, kostýmy,
rekvizity, hostující umělci

pro všechny
věkové
kategorie

20.000,- Kč

20.000,-Kč

náklady spojené s
pronájmy, odměny

40 psů

16.000,- Kč

5.000,-Kč

15 členů

6.000,- Kč

5.000,-Kč

12 dětí a
dorostenců

6.000,- Kč

5.000,-Kč

25 členů

2.500,- Kč

2.500,-Kč

ZKO Dolní Břežany, výstava všech psů bez rozdílu
č. 760
věku, plemene a barvy

podpora činnosti SK Zvole a příspěvek bude rozdělen
pořádání sportovních akcí pro mezi oddíly, dle pravidel
veřejnost
SK Zvole
podpora činnosti mládeže ve
startovné na halov.tur.,
Sokol Zvole, z.s.
sportovním oddíle Sokol
tréninkové pomůcky
Zvole, z.s.
Mateřské centrum
Velikonoce - obnovování
výtvarný materiál
Břežánek
tradic
SK Zvole

SK Olympie Dolní
Břežany

příspěvek na činnost klubu

dresy, treninkové mety

15 členů

10.000,- Kč

5.000,-Kč

KC Čtyřlístek, o.s.

komunitní kulturně vzdělávací
centrum pro děti z
Dolnobřežanska

lektorné, vybavení pro
kroužky,

150 dětí a
dospělých

20.000,- Kč

10.000,-Kč
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CELKEM
částka dle rozpočtu
Celková poskytnutá výše grantů

85.500,- Kč
60.000,- Kč
57.500,- Kč

Zastupitelé hlasovali o poskytnutí navržené výši grantů pro jednotlivé žadatele takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
7)

Info o územním plánu obce – obec převzala konečný návrh od Ing. Arch. Maryšky. Územní plán bude
předán Městskému úřad Černošice, odboru územního plánování. Poté bude veřejné projednávání.

Dotaz J. Votánek – minulý rok žádal o posun retardéru před jeho domem. Praská mu zeď i podlaha.
Starosta se bude tímto dotazem zabývat, osobně navštíví p. Votánka.
Starosta: obec uvažuje o zrušení zóny zákazu předjíždění v obci, v části ulice Břežanská a Zvolská bude
nakreslena plná čára. Na změnu dopravního značení bude podána žádost.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 15.2. 2016.

………………………………
Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Miroslav Červenka

Zapisovatelka:

………………………………
Hana Adamkovičová
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………………………………...
Roman Hrabě
1.místostarosta obce Ohrobec

………………………………
Antonín Škorpa

