Tento zápis ze zasedání zastupitelstva byl upraven v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec
konaného dne 13.12.2017 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:
19:00 hodin
Přítomni při zahájení: Ing. O. Janeba, B. Lebedová, J. Ovčáček, Ing. M. Keřková MPA,
A. Škorpa, K. Tomeček, M.Králová-Krkošková, J. Votánek,
Mgr. A. Brotánková, MgA. L.Miffek

Řádně omluveni:

Ing. T. Maruniak, R. Hrabě, M. Klimentová, Ing. M. Červenka,
K. Koryntová,

Neomluveni:
Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a
občany. Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelkou navrhl paní Hanu
Adamkovičovou, ověřovateli zápisu pana Antonína Škorpu a Mgr. Alenu Brotánkovou.
Hlasováno o návrhu zapisovatele a ověřovatelů
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
SCHVÁLENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1. Info z obce
2. Zvýšení poplatků za odpad na rok 2018
3. Návrh změny odměňování zastupitelů
4. Granty – vyúčtování, vyhlášení na rok 2018
5. Rozpočet 2018
6. Pověření starosty obce
7. Zásobování vodou, dodatek ke smlouvě, návrh nové společné ceny
8. Obchod, bourání, výstavba nového
9. Žádost o koupi části pozemku p.č. 506/8
10. Žádost o koupi části pozemku p.č. 506/17
11. Výzva k podání nabídky na právní služby
12. Různé
Hlasováno o programu jednání
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
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1) Informace z obce:
- Druhé vydání Ohrobeckého zpravodaje je v tisku
- V pracovní četě změna pracovníka (za p. Krýdu přišel p. Urban)
Zastupitelé berou na vědomí informace z obce.

2) Zvýšení poplatku za odpad – svoz bioodpadu - stále se zvyšují náklady, spol. F.C.C. – navyšuje
cenu za vývoz tříděného odpadu. Navýšení je 100,- Kč na každém typu poplatku v OZV č. 2/2017 ,
kterou se stanoví poplatek za komunální odpad .
Návrh usnesení č. 16/2017
Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje navýšení ceny odpadu na rok 2018 v obecně závazné
vyhlášce č. 2/2017, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 1 – A. Škorpa; Zdrželi se: 1 – M. Keřková
Schváleno

3) Návrh odměňování zastupitelů od 1.1.2018
a)
Z důvodu Nařízení vlády ČR č. 318/2017, kterým se mění koncepce odměňování
zastupitelů.
Návrh usnesení č. 17/2017 a)
Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje odměňování zastupitelů od 1.1.2018 takto:
- 1.místostarosta – odměna 2.000,- Kč,
- 2.místostarosta – odměna 6.000,- Kč
- člen rady: 1.800,- Kč
- předseda výboru: 1.600,- Kč
- člen výboru: 1.400,- Kč
- neuvolněný člen zastupitelstva: 1.000,- Kč.
- neuvolněný starosta: dle tabulky v maximální výši.
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 2 – M. Keřková, A. Škorpa
Schváleno
b) Zrušení kulturního výboru - starosta navrhuje zrušit kulturní výbor. Se spolupráci
dosavadních členů se počítá i do budoucna.
Návrh usnesení č. 17/2017 b)
Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje zrušení kulturního výboru.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – B. Lebedová
Schváleno
4) Granty 2018 vyhlášení za těchto podmínek:
- maximální celková výše 60.000,- Kč.
- zaměření: veřejně prospěšné aktivity
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- minim. výše 2.000,- Kč – maximální výše 20.000,- Kč.
- žádosti podat do 31.1.2018
- finanční výbor posoudí žádosti a doporučí zastupitelstvu
Návrh usnesení č. 17/2017 c)
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení grantu na rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
5) Návrh rozpočtu na rok 2018 – starosta vysvětlil jednotlivé položky ve výdajích na rok 2018.
Výdaje celkem:
25.165.000,- Kč;
Příjmy celkem:
13.501.000,- Kč;
Financování celkem:
11.664.000,- Kč.
Návrh usnesení č. 18/2018
Zastupitelstvo schvaluje schodkový Rozpočet na rok 2018: výdaje celkem 25.115.000,- Kč;
příjmy celkem 13.451.000,- Kč; Financování celkem: - 11.664.000,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
6) Pověření starosty obce:
č. 1) k provedení případného rozpočtového opatření č. VI do 31.12.2017.
O provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.

č. 2) k provedení možného rozpočtového opatření nutného k financování obce v roce 2018.
Toto pověření se týká:
- zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, příp. od jiných
subjektů (může navýšit celkový objem příjmů i výdajů o stejnou výši - tzn. o výši přijaté
dotace, příspěvku, daru či jiného příjmu + podíl na spolufinancování)
- převod finančních prostředků z důvodu objektivně působících skutečností, které ovlivňují
plnění rozpočtu, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce (tzn.
nezvyšuje se celkový objem výdajů obce)
- zapojení finanční rezervy na plánované výdaje:
ČOV, chodník, vodovod, rozšíření vozovky – hráz, Obchod
O provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.
č. 3)
1. K přijetí infrastruktury (vodovodní a kanalizační řady, komunikace, veřejné osvětlení
apod.) formou daru a následnému podepsání darovacích smluv. Darovaná stavba se
musí nacházet na pozemku Obce Ohrobec, nebo pozemek, na kterém se předmětná
stavba nachází, musí být zároveň také darován.
2. K přijetí a podpisu darovacích smluv na pozemky ležících pod komunikacemi od jejich majitelů.
3. K podpisu smluv o zřízení věcného břemena – služebnosti na pozemcích Obce Ohrobec ve
prospěch ČEZ – elektro a zároveň i pro jiné sítě
O podpisu smluv bude starosta informovat ZO na nejbližším zasedání.
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Návrh usnesení č. 19/2018
Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty č. 1, č. 2 a č. 3.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – J. Votánek
Schváleno
7) a) 1. SčV – Dodatek č. 1 Dohody o jednotném postupu při provozování infrastrukturního majetku obcí.
Obec Vrané nad Vltavou je z původní dohody vyjmuta, od 1.1.2018 má jiného provozovatele . Zůstávají
obce Ohrobec, Zvole, Březová-Oleško.

Návrh usnesení č. 20/2018 a)
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 Dohody o jednotném postupu při provozování
infrastrukturního majetku obcí a pověřuje starostu k jeho podpisu.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – J. Votánek
Schváleno
b)Vodné na rok 2018 – návrh 50,28 Kč bez DPH
Stočné na rok 2018 – návrh 40,93 Kč bez DPH
Návrh usnesení č. 20/2018 b)
Zastupitelstvo schvaluje vodné na rok 2018 ve výši 50,28 bez DPH a stočné na rok 2018 ve výši
40,93 Kč bez DPH.

Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
8) Obchod – bourání, stavba nového – starosta navrhuje odstranit stavbu za maximální cenu 50.000,- Kč
(leden, únor). Nechat vypracovat projekt a rozpočet na stavbu nové budovy obchodu.
Návrh usnesení č. 21/2018 a)
Zastupitelstvo schvaluje odstranění stávající budovy obchodu za maximální cenu 50.000,- Kč, zadání
vypracování projektu a rozpočtu na stavbu nového obchodu.

Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 1 – J. Votánek; Zdrželi se: 0
Schváleno
9) Žádost o koupi části pozemku par.č. 506/8 – vzhledem ke skutečnosti, že je vytvořen projekt na rozšíření
vozovky komunikace Zvolská v této části, je třeba řešit tuto žádost až při realizaci tohoto projektu. Žádost
o umístění kanalizační šachty na pozemku par.č. 506/8

Návrh usnesení č. 21/2018 b)
Zastupitelstvo zamítá žádost o koupi části pozemku par.č. 506/8 do doby realizace projektu na
rozšíření vozovky komunikace Zvolská.
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Zamítnuto jednomyslně.
Návrh usnesení č. 21/2018 c)
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o umístění stavby – kanalizační šachty na obecním
pozemku par.č. 506/8 s panem Kratochvílem pro RD čp.23.
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
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10) Žádost o koupi části pozemku par.č. 506/17 – část pozemku za 2.rybníkem,v současné době pronajatý
bývalému majiteli čp. 13.

Návrh usnesení č. 21/2018 d)
Zastupitelstvo zamítá žádost o koupi části pozemku par.č. 506/17.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – M. Keřková
Zamítnuto

11) Výzva k podání nabídky na právní služby – obec Ohrobec nemá právního zástupce na právní
konzultace a zastupování obce.
Návrh usnesení č. 21/2018 e)
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výzvy k podání nabídky na právní služby.
Výsledek hlasování: Pro: 10 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně.
12) Lokalita Nad Potokem. Připravuje se Plánovací smlouva. Majitelé odmítají podepsat smlouvu o
spolupráci a o poskytnutí investičního příspěvku.
Návrh usnesení č. 21/2018 f)
Zastupitelstvo schvaluje pro lokalitu Nad Potokem uzavřít plánovací smlouvu s podmínkou, že v
ní bude uvedeno, že majitelé se zavazují podepsat smlouvu o spolupráci a o poskytnutí
investičního příspěvku do doby předání infrastruktury obci.
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdržel se: 1 – J. Votánek
Schváleno

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:55 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 18.12 2017

………………………………
Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Mgr. Alena Brotánková

………………………………
Antonín Škorpa

Zapisovatelka: H. Adamkovičová ..................................
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