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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 15.3.2017
začátek zasedání 19:00 hodin
Přítomni: Ing. O. Janeba, B. Lebedová, Ing. M. Keřková, MPA. R. Hrabě,
Ing. M. Červenka, J. Votánek, M.Králová-Krkošková, Mgr. A. Brotánková
Omluven: MgA. L. Miffek, Ing. T. Maruniak, J. Ovčáček, A. Škorpa,
Pozdní příchod: K. Koryntová, K. Tomeček
Neomluveni: M. Klimentová
Zasedání zahájil starosta O. Janeba v 19:10 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 Michaela
Krkošková Králová a Alena Brotánková.
Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové, ověřovatelích zápisu Michaele
Krkoškové Králové a takto:
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
Program:
1.
Složení slibu nového zastupitele
2.
Informace z obce
3.
Smlouva o smlouvě budoucí – ELMOZ
4.
Prodej pozemků par.č. 241/13, 241/14 a 241/15
5.
Chodník v ul. Zvolská
6.
Příspěvek na opravu zdi starého hřbitova v obci Zvole
7.
Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ohrobec na období 2018 - 2022
8.
Granty 2017 – vyhodnocení finančního výboru
9.
Ohrobecký divadelní festival 2017
10.
Různé
Zastupitelé hlasovali o navrženém programu takto:
Výsledek hlasování: Pro: 8 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.
1)
Vzhledem ke skutečnosti, že Jan Novotný podal k datu 13.2. rezignaci na funkci zastupitele,
nastoupila následujícího dne na jeho pozici náhradnice Blanka Lebedová. Paní Lebedové bylo na radě
obce dne 1.3. předáno Osvědčení o zvolení členkou zastupitelstva.
Starosta vyzval paní Lebedovou, aby složila slib člena zastupitelstva obce. 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 a jejich občanů a řídit
se ústavou a zákony České republiky“.
Paní Lebedová složila předepsaný slib pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravený arch.
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2) Informace z obce:
Dostavil se zastupitel K. Tomeček
-

Pracovní četa uklízí chodníky a komunikace od štěrku po zimě
Proběhl velkoobjemový odpad
Nebezpečný odpad bude v sobotu 25.3.
Bioodpad – kontejnery budou přistaveny od dubna do října (místa budou upřesněna)
Stanoviště na tříděný odpad u křižovatky Károvská - Na Širokém I bude zrušeno a přesunuto
Proběhla valná hromada hasičů
Proběhlo setkání seniorů

Zastupitelé berou na vědomí informace z obce.
3) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6006296/VB/1
Ohrobec – výměna TS (za 2. rybníkem) Jedná se o výměnu kabelového vedení NN (nízkého
napětí), trafostanice (z původní dvousloupové na jednosloupovou), venkovního vedení NN a
ochranného uzemnění v rozsahu 79m délkových. Cena: měna trafostanice dle dohody 5.000,-Kč
+ kabelové vedení v délce 79m = celkem 32.700,- Kč.
Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IE-12-6006296/VB/1 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 0.

4) Prodej pozemků par.č. 241/13, 241/14 a 241/15 (celkem 521 m2) – k vyhlášenému záměru se
přihlásil majitel sousedních pozemků spol. Regulus a nabídl 1000,-Kč/m2.
Paní Lapáčková – (majitelka sousedních pozemků) – zaslala obci žádost o stažení záměru. Nyní
zdůvodnila přítomným svůj postoj, který se týkal zájmu o tyto pozemky.
Dostavila se zastupitelka K. Koryntová.
a)
Zastupitelé hlasovali o prodeji pozemků par.č. 241/13, 241/14 a 241/15 o celkové
výměře 521 m2 společnosti Regulus za 1000,-Kč/m2 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 5; Proti: 1 - J. Votánek Zdrželi se: 4 - M. Červenka, M. Keřková,
K. Tomeček, B. Lebedová
Vzhledem k tomu, že obec má zájem prodat tyto pozemky, navrhuje starosta hlasovat o zrušení
původního záměru a vyhlášení nového záměru o prodeji pozemků par.č. 241/13, 241/14 a
241/15 .
b)
Zastupitelé hlasovali zrušit původní záměr na prodej pozemků par.č. 241/13, 241/14 a
241/15 a vyhlásit nový záměr takto:
Výsledek hlasování: Pro: 9; Proti: 0; Zdržel se: 1 - J. Votánek
5) Chodník v ul. Zvolská – změna projektu se týká úpravy rozsahu chodníku v části ul. Zvolská.
Chodník povede od křižovatky Zvolská X K Vranému až k par.č. 435/11 a z druhé strany budou
za křižovatkou Zvolská – Průběžná vybudovány autobusové zastávky.
J. Vítovec zdůvodnil přítomným svůj postoj k nesouhlasu se stavbou chodníku po části jeho
pozemku.
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J. Žižkovský žádá do zápisu: „Škola a školka by neměla chodit po již vybudovaném chodníku
v zatáčce v ul. Zvolská. Je to chodník smrti“.
Zastupitelé hlasovali o změně projektu na stavbu chodníku v ulici Zvolská tzn.: od křižovatky
ul. K Vranému X Zvolská až k par.č. 435/11 a z druhé strany za křižovatkou Průběžná X
Zvolská budou vybudovány2 autobusové zastávky na znamení takto:
Výsledek hlasování: Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 2 J. Votánek, M. Keřková
6) Příspěvek na opravu zdi starého hřbitova v obci Zvole – obec Zvole žádá o příspěvek na
opravu starého hřbitova ve výši 100.553,50 Kč (na opravu zdi byla poskytnuta dotace, zbylá
částka byla rozdělena rovným dílem mezi obce Zvole, Březová-Oleško a Ohrobec).
a) Zastupitelé hlasovali o revokaci v usnesení č. 5, bodu 5) zamítnutí poskytnutí příspěvku a o
poskytnutí finančního příspěvku obci Zvoli na opravu zdi starého hřbitova ve výši 100.553,50,- Kč
takto:
Výsledek hlasování: Pro: 9; Proti: 0;
Zdržel se: 1 J. Votánek

b) Zastupitelé hlasovali o rozpočtovém opatření č. 2:
Financování z Rezervy
100.553,50 Kč
Příjmy do § Pohřebnictví
100.553,50 Kč
Výsledek hlasování: Pro: 10;
Proti: 0;
Zdržel se: 0

7) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ohrobec na období 2018 – 2022 – byl předložen
finančnímu výboru a radě obce. Byl vyvěšen na úřední desce. Na jednotlivé akce se bude vždy
žádat o dotace.
M. Červenka, předseda finančního výboru – Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ohrobec se
bude průběžně zpřesňovat.
Zastupitelé hlasovali o schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Ohrobec na období
2018 – 2022 takto:
Výsledek hlasování: Pro: 10;

Proti: 0;

Zdržel se: 0

8) Granty pro rok 2017 – jsou navrženy poskytnout jednotlivým žadatelům v této výši:
- KARABINA obč. sdružení
=
4.000,- Kč
- Jaroslav Strejc ohrobecké divadlo HROB
= 20.000,- Kč
- JUNÁK – ohrobecká medvíďata
= 10.000,- Kč
- SK ZVOLE
=
4.000,- Kč
- Sokol Zvole
=
4.000,- Kč
- BŘEŽÁNEK mateřské centrum
=
2.000,- Kč
- ČTYŘLÍSTEK kulturní centrum
=
2.000,- Kč
Celkem
= 46.000,- Kč.
Zbylá částka 14.000,- Kč bude poukázána na letošní ročník Ohrobeckého divadelního festivalu.
Zastupitelé hlasovali o poskytnutí grantů na rok 2017 – viz bod jednání takto:
Výsledek hlasování: Pro: 10;
Proti: 0;
Zdržel se: 0.
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9) Ohrobecký divadelní festival 2017 – Otázka zda uskutečnit druhý ročník festivalu byla umístěna na web
obce a zaslána 300 občanům emailem. Z 16 odpovědí: 2 = NE; 1=změna z festivalu na pivní slavnosti;
13= určitě ANO.
V současné době je projednáván termín. S navrženým termínem 2.9. zastupitelé nesouhlasí a požadují
posun do některého z dalších víkendů v září nebo naopak na konec června.
Zastupitelé berou na vědomí informaci o přípravách na Ohrobecký divadelní festival v letošním roce.
10) Různé:
-Přivaděč vody – probíhají přípravné kroky v rámci Mikroregionu na vybudování nového přivaděče
vody od Vestce. Na tuto akci se bude žádat o dotaci. V případě zamítnutí žádosti, nový přivaděč
vody nebude budován.
Obec Ohrobec – přímé náklady 4.780.000,- Kč.
Z toho: 2.380.000,-Kč na přivaděč vody do Ohrobce
2.400.000,- Kč na stavbu nového vodojemu u Zvole.
- Rekonstrukce ČOV Ohrobec je rozdělena na 2 části:
a) rekonstrukce střechy
321.000,- Kč
b) modernizace a intenzifikace technologie 5.192.000,- Kč. Starosta konzultoval žádost o
dotaci na Ministerstvu zemědělství. Probíhají doporučené úpravy žádosti a poté bude znovu
žádost konzultována.
- Jednání s majitelkou části komunikace V Zahrádkách - proběhlo na obecním úřadě za účasti
právního zástupce obce. Paní Rychlovská je ochotna přistoupit na dohodu. Vzhledem k tomu, že
obec nevykupuje pozemky komunikace , v pondělí proběhne zde na obci jednání s majiteli
přilehlých pozemků.

V. Moravec žádá do zápisu: „Obecní policie Vestec potvrdila, že koně se smí pohybovat na lesních
cestách jen tam, kde to mají přímo povolené. Po celé obci jsou stále koňské exkrementy, je třeba
s tím něco dělat“.
Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 20. 3. 2017

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

Strana 4/5

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Mgr. Alena Brotánková

………………………………
Michaela Krkošková Králová

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