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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 22.6.2016
začátek zasedání 20:00 hodin
Přítomni: Ing. O. Janeba, Ing. M. Červenka, Ing. M. Keřková, MPA, A. Škorpa, R. Hrabě,
K. Tomeček, Ing. T. Maruniak, , MgA.L. Miffek, Mgr. A. Brotánková, K. Koryntová, J. Ovčáček,
Omluven: J. Novotný, J. Votánek, M.Králová-Krkošková, M. Klimentová,
Zasedání zahájil starosta O. Janeba v 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 Roman Hrabě a
Monika Keřková.
Vzhledem ke skutečnosti, že PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA podal k datu 25.5.2016 rezignaci
na funkci zastupitele, nastoupila následujícího dne na jeho pozici náhradnice paní Karolína
Koryntová. Paní Koryntové bylo na radě obce dne 8.6.2016 předáno Osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva.
Starosta přivítal paní Koryntovou a vyzval ji, aby složila slib člena zastupitele obce. Zároveň ji
upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce Ohrobec a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Paní Koryntová složila předepsaný slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch,
tzn. neodmítla složit slib ani nesložila slib s výhradou.
Program: + doplnění
1.
2.
3.
4.
5.
6.
-

Složení slibu nového zastupitele obce
Informace z obce
Záměr změnit smlouvu o provozování infrastrukturního majetku
Závěrečný účet obce za rok 2015
Účetní závěrka za rok 2015
Různé - zrušení zájmového sdružení KLID
Rozpočtové opatření č. III – na vědomí

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové, ověřovatelích zápisu Romanovi Hraběti
a Monice Keřkové o navrženém programu takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
1) Odměna zastupitelce Karolíny Koryntové
Zastupitelé hlasovali o odměně zastupitelce Karolíně Koryntové, dle platné přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. od 22.6.2016 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – K. Koryntová
2)

Informace z obce
a)
Ulice V Zahrádkách – elektronická dražba na část komunikace V zahrádkách byla zastavena.
Obec podala žalobu k soudu na určení vlastníka pozemku a žalobu na vydržení pozemku ve prospěch
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obce. Zároveň byl podán na Katastr nemovitostí (KÚ) návrh na zapsání poznámky (plomby), podle §
23, odst. 1 písm. o) katastrálního zákona. KÚ vrátil listinu k opravě s upozorněním, že je nutné podat
žádost o zápis poznámky spornosti podle § 24, odst. 1 katastrálního zákona. Obec tak učinila v dané
lhůtě.
b)
Chodník Zvolská – je opravený projekt. Souhlas s umístěním stavby chybí od J. Vítovce,
který je v lázních, paní Krupková přislíbila podepsat Souhlas na úřadě, kde bude ověřen její podpis,
pan Řezníček si opět vzal lhůtu na rozmyšlenou. Obec bude podávat žádost o stavební povolení na
stavbu chodníku v ulici Zvolská.
Zastupitel A. Škorpa – při podání žádost o územní rozhodnutí by bylo vhodné zároveň podat žádost o
změnu využití pozemku.
c)
Divadelní festival – MgA, L. Miffek vytvořil logo a plakát, za což mu obec velmi děkuje. Starosta
osloví místní podnikatele s žádostí o sponzorský dar na tuto akci. Předběžný rozpočet je cca 130.000,-Kč.
d)
ČOV Ohrobec – proběhlo výběrové řízení na vypracování projektu. Obec vybrala 3 zájemce. 2
odpověděli, že se z kapacitních důvodů nemohou řízení účastnit. Firma EkoEko zaslala nabídku s rozpočtem
140.000,-Kč bez DPH. Jedná se o celkovou rekonstrukci ČOV, včetně výměny střechy budovy.
e)
Činnost pracovní čety:
 Stavba veřejného osvětlení - Károv - Ořechová, Břízová, Šípková, konec Na Širokém I
a část Topolová
 Stavba opěrné zdi u ZŠ
 Stavba oplocení u ZŠ
 Kácení napadených stromů v obecním lese
 Sekání trávy na veřejném prostranství
f)






Územní plán – v nejbližších dnech by na obec měl být zaslán hotový návrh. Další kroky:
Obec vyvěsí Návrh ÚP na úřední desce a bude zaslán na Krajský úřad Středočeského kraje..
K návrhu se budou vyjadřovat všechny dotčené orgány,
Na obci proběhne veřejné projednání.
Zřizovatel bude dopracovávat návrh ÚP se zanesením připomínek.
Přibližně na konci roku by měl být Územní plán obce Ohrobec odsouhlasený a vyvěšený.

3)

Záměr změnit smlouvu o provozování o provozování infrastrukturního majetku : jedná se o
dodatek č. 3, který prodlužuje Smlouvu o provozování vodovodního řádu Obce Ohrobec na dobu určitou
do 31.12.2017.
Zastupitele hlasovali o podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy o komplexním provozování infrastrukturního
majetku Obce Ohrobec a o pověření starosty k jeho podpisu takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

4)

Závěrečný účet Obce Ohrobec za rok 2015 – obsahuje
 Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2015 – plnění rozpočtu obce.
 Zápis inventarizační komise.
 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015.
Předseda finančního výboru Ing. M. Červenka – finanční výbor na svém jednání prostudoval Závěrečný účet
obce za rok 2015, audit za rok 2015 proběhl bez výhrad, navrhuje Závěrečný účet Obce Ohrobec za rok 2015
schválit.
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Zastupitelé hlasovali o souhlasu s celoročním hospodařením za rok 2015, a to bez výhrad a připomínek
takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
5)

Účetní závěrka za rok 2015 - obsahuje:
 Rozvahu
 Výkaz zisků a ztrát
 Přílohu
Předseda finančního výboru Ing. M. Červenka – finanční výbor na svém jednání prostudoval Účetní závěrku
za rok 2015 a navrhuje ji schválit.
Zastupitelé hlasovali o souhlasu s účetní závěrkou za rok 2015, a to bez výhrad a připomínek takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

6)

Zrušení zájmového sdružení obcí – KLID – sdružení vzniklo v roce 1995 na základě nesouhlasu obcí se
stavbou D3 územím Posázaví. Vzhledem k tomu, že sdružení nevyvíjí žádnou činnost více jak 10 let, je zde
návrh k jejímu zrušení.
Zastupitelé hlasovali o schválení ukončení členství obce Ohrobec ve spolku: „Zájmové sdružení obcí –
KLID“, IČ: 712 17 231, Libeř č.p. 35, 252 41 Libeř a souhlasí se zrušením spolku dohodou členů spolku,
jehož členy jsou Březová-Oleško, Lešany, Libeř, Ohrobec a Okrouhlo. Zastupitelstvo zároveň bere na
vědomí, že spolek nevykonává déle jak 10 let žádnou činnost a nemá žádné jmění a ani žádných pohledávek,
a tedy, že v rámci likvidace spolku nebude nakládáno s žádným zůstatkem a ani nebudou hrazeny žádné
dluhy. Zastupitelstvo zrušení spolku a jeho likvidací pověřuje p. Jaroslava Hrubého, starostu obce Libeř,
takto:
Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0

7)

Rozpočtové opatření č. III - Nutnost provedení rozpočtového opatření č. III v měsíci dubnu, bylo
vyvoláno z důvodu několika objektivně působících skutečností:

-

Příjmy:
pol. 4222 - dotace kanalizace Károv 1 558 054 Kč
pol. 4116 – dotace úřad práce
- 11 882 Kč

-

Výdaje
§ 3113 - ZŠ investice
3 100 000 Kč
§ 2219 - Chodníky-projekt
15 000 Kč
§ 2321 - Odpadní vody-projekt ČOV 180 000 Kč
§ 3631 - Veřejné osvětlení-inv.
200 000 Kč
§ 3322 - kulturní památky - zvon
15 000 Kč

-

Financování
pol. 8115 - rezerva

- 1 963 828 Kč

Celkově: příjmy zvýšeny o

1 546 172,- Kč
výdaje zvýšeny o
3 510 000,- Kč
financování sníženo 1 963 828,- Kč.
Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. III.
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Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:10 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 24.6.2016.

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Roman Hrabě

Zapisovatelka:

………………………………
Hana Adamkovičová

Strana 4/4

………………………………
Ing. Monika Keřková, MPA

