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 15.11.2018 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:
19:00 hodin
Přítomni při zahájení: Mgr. Brotánková Alena, Hrabě Roman, Ing. Janeba Otakar,Mgr. Bc. Jeglík
Jan, Ovčáček Jiří, Škorpa Antonín,
Řádně omluveni: Ing. Červenka Miroslav, Ing. Keřková, MPA Monika
Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a občany.
Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je zde k nahlédnutí,
předal slovo místostarostovi Jiřímu Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako předsedající).
Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou.
Hlasováno o návrhu zapisovatele
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Romana Hraběte a Antonína Škorpu.
Hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno
Předsedající předal slovo starostovi obce k informaci o mandátu paní Michaely Králové
Krkoškové.
Starosta obce informoval přítomné o podání rezignace Michaely Králové Krkoškové na člena
zastupitele obce Ohrobec ke dni 12.11.2018.
1. náhradníkem je Jiří Votánek.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající 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.“ Jiří
Votánek ke složení slibu pronesl „slibuji“, podepsal se na připravený arch. Bylo mu předáno
osvědčení o zvolení člena zastupitelstva.
PROGRAM jednání zastupitelstva
1.
2.
3.
4.

Informace z obce
ÚZSVM – převod pozemku p.č. 561
Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů
Vodné a stočné 2019
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5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Pověření starosty
7. Smlouvy: a) Smlouva o dílo – rozšíření komunikace V Dolích
b) Smlouva o dílo – stavba tělocvičny k ZŚ v Ohrobci
c) Smlouva o dílo – modernizace a intenzifikace ČOV Ohrobec
d) Smlouva o dílo – projekt cyklostezka
e) Dodatek č. 17 – ROPID
8. Výzva k odstranění plné čáry – ul. Břežanská, Zvolská
9. Různé : a) příspěvek na provoz jídelny ZŠ Dolní Břežany
b) informace – komunikace V Zahrádkách
c) volba členů finančního a kontrolního výboru
10. Diskuze
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své další návrhy na doplnění programu.

Hlasováno o programu jednání
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno
1)

Informace z obce (přednesl starosta obce):
Kulturní akce:
již konané:

15.9. - Ohrobecký duatlon
30.9.- setkání seniorů
28.10. – oslavy ke 100. Výročí založení ČR
3. 11. - Lampionový průvod
14.11. - Divadlo Na Fidlovačce
co nás čeká:
1.12. vázání adventních věnců
5.12. Mikuláš v obci
22.12. Setkání u vánočního stromu
Trailová závist – 16.12.2018 - třetí ročník běžeckého závodu.
Odvoz bioodpadu – k včerejšímu dni byl ukončen svoz bioodpadu v letošním roce (pravidelný
svoz je duben-říjen).
Pracovní četa – proběhl prořez stromů kolem rybníků, úklid obce od spadaného listí. Chystá se
těžba dřeva.
Zastupitelé berou na vědomí informace z obce.

2) ÚZSVM nabízí bezúplatný převod pozemku p.č. 561 o výměře 8m2 (pozemek pod bývalou
čekárnou u zastávky autobusu U Čisteckých).
Návrh usnesení č. 6/1/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková:
„Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 561 o výměře 8m2 od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku obce Ohrobec.“
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Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Schváleno

Proti: 0;

Zdržel se: 0;

3) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a
povinnostech – přednesl starosta obce.
Jedná se o napojení části Károva (ul. K Lesíčku, Višňové a části Károvské) na Zálepy.
Předpokládaný počet obyvatel v této lokalitě je 200-250, což představuje přepočtený počet
možnosti napojení 70 nových vodovodních přípojek. Roční limit maximálního množství dodávané
vody představuje 10.350 m3. Přepojení představuje vystrojení vodoměrné šachty, osazení sekčních
šoupat a podzemního hydrantu vč. dvou nových šachet a to nákladem cca 90 tis. Kč. Finanční
náklady budou započteny proti pronájmu 1 SčV.
Návrh usnesení č. 6/2/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková:
„Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů o
jejich vzájemných právech a povinnostech s obcí Dolní Břežany. Pověřuje starostu k podpisu“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů
Proti: 0;
Zdržel se: 0;
Schváleno
4)
Vodné a stočné na rok 2019 – přednesl starosta obce. 1. SčV zaslala návrh na výši vodného a
stočného pro rok 2019:
Vodné: 50,28 Kč bez DPH (ve stejné výši jako v letošním roce 2018)
Stočné: 41,75 Kč bez DPH (navýšení o 2 %)
Návrh usnesení č. 6/4/2018 přednesla Mgr,. Brotánková:
„Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje cenu pro vodné na rok 2019 ve výši 50,28 Kč bez DPH“
„Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje cenu pro stočné na rok 2019 ve výši 41,75 Kč bez DPH“
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 0
Schváleno
5)
Rozpočtové opatření č. 4. přednesla ekonomka obce P. Pavelková - Nutnost provedení
rozpočtového opatření č. IV v měsíci listopadu, bylo vyvoláno z důvodu objektivně působících
skutečností.

-

PŘÍJMY
pol. 1334 poplatek odnětí půdy
pol. 1335 poplatek odnětí lesní půdy
pol. 4111 UZ 98187 dotace volby OZ
§ 3399 Kultura (vstupné festival)

-

VÝDAJE
§ 3412 hřiště (oprava herních prvků)
30 000,§ 5311 Policie (zvýšení příspěvku, oprava kamer) 20 000,§ 6115 UZ 98187 Volby OZ
28 578,-
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3 000,33 000,28 578,14 000,-

Celkově: příjmy
výdaje

78 578,- Kč
78 578,- Kč

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předložen finančnímu
výboru k prostudování.
Předseda finančního výboru souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením č. 4, Výbor rozpočtové
opatření projednal.
Návrh usnesení č. 6/5/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková:
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 4 v navýšení příjmu o 78.578,- Kč a navýšení výdajů
o 78.578,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno
6) Pověření starosty - k provedení případného rozpočtového opatření č. V (příjmy, výdaje a
financování) do 31.12.2018. O provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším
zasedání.

Návrh usnesení č. 6/6/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ohrobec k provedení případného rozpočtového opatření
č. V (příjmy, výdaje a financování) do 31.12.2018. O provedeném opatření bude starosta
informovat ZO na nejbližším zasedání.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 1 – J. Jeglík
Schváleno
7)

Smlouvy
a) Dodatek č. 17 – ROPID – (smlouva je uzavřena v rámci Mikroregionu) obec Ohrobec
v dodatku nemá žádnou změnu. Dodatek se finančně týká pouze obce Zvole.
Návrh usnesení č. 6/7a/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková
Zastupitelstvo schvaluje dodatek č. 17 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě v systému PID na roky 2010 až 2019, uzavřené dne 2.12.2009 .
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno
b) Smlouva o dílo na stavbu tělocvičny se spol. ABP Holding a.s. – původní smlouva měla
formální nedostatky (chyběla doložka).
Návrh usnesení č. 6/7b/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková
„Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení ABP Holding, a.s.,
IČ: 152 68 446, se sídlem Thámova 21/34, Praha 8, kdy předmětem smlouvy je Novostavba
tělocvičny k ZŠ v Ohrobci za celkovou cenu 11.566.193,- Kč. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Návrh smlouvy o dílo č. 47-2/2018 je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva“.
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Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů;
Proti: 1 – J. Jeglík;
Zdrželi se: 0
Schváleno
Mgr. Bc. Jan Jeglík požaduje uvést do zápisu, že smlouva a vůbec výběrové řízení, které proběhlo,
respektive veřejná zakázka není v souladu s právním řádem naší republiky. Už jenom v čl. 20.4.je
uvedeno „tato smlouva byla schválena usnesením rady obce ze dne“.
Starosta obce vysvětlil, že právní zástupce úpravu smlouvy připravoval v době, kdy byla předložena
radě obce. Již na poradním jednání zastupitelů bylo zmíněno, že slovo “rada“ bude nahrazeno
slovem „zastupitelstvo“.
c) Smlouva o dílo se spol. EKOSYSTEM spol. s r.o.- intenzifikace stávající čistírny
odpadních vod v Ohrobci – původní smlouva měla formální nedostatky (chyběla doložka)
Návrh usnesení č. 6/7c/2018/Z
„Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení EKOSYSTEM spol. s
r.o., IČ: 448 51 804, se sídlem Na Radosti 184/59, Praha 5, kdy předmětem smlouvy je Nemovitost
spočívající v intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod v Ohrobci dle projektové dokumentace za
celkovou cenu 4.997.985,- Kč. Pověřuje starostu k podpisu. Návrh smlouvy o dílo č. 21-2/2018
DOD je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů;
Proti: 1 – J. Jeglík;
Zdrželi se: 0
Schváleno
Mgr. J. Jeglík opět upozorňuje na stejnou chybu ve smlouvě.
Starosta obce uvedl, že se jedná o stejný případ, v připravené smlouvě k podpisu je oprava
provedena.
d) Smlouva o dílo se spol. Labron s r.o. – projektová dokumentace - cyklostezka Ohrobec
– Dolní Břežany – Libeň – dopravní propojení. Původní smlouva měla formální nedostatky
(chyběla doložka).
Návrh usnesení č. 6/7d/2018/Z
„Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení LABRON s.r.o., IČ:
256 70 590, se sídlem Karla Michala 65, Praha 5, kdy předmětem smlouvy je Zhotovení projektové
dokumentace "Cyklostezka Ohrobec - Dolní Břežany - Libeň - dopravní propojení" za celkovou
cenu 78.650,- Kč. Pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh smlouvy o dílo č. 22-2/2018 je
přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva“.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 1 – J. Jeglík
Schváleno
e)

Smlouva o dílo s firmou Wandel Czech s.r.o. - rozšíření komunikace V Dolích

Návrh usnesení č. 6/7e/2018/Z
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení WANDEL CZECH
s.r.o., IČ: 284 77 955, se sídlem Havlíčkova 408, Ledeč nad Sázavou, kdy předmětem smlouvy je
Rozšíření komunikace V Dolích za celkovou cenu 655.848,44 Kč. Pověřuje starostu k podpisu.
Návrh smlouvy o dílo č. 58/2018 je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro: 6 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 1 – J. Jeglík
Schváleno
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8) Výzva k odstranění plné čáry v ul. Břežanská, Zvolská - přednesl A. Škorpa. Dopravní řešení
na zklidnění hlavní komunikace v obci se řeší od r. 2016 Za spolek Českých a moravských autoškol
podal pan J. Novotný stížnost, že na těchto komunikacích není dodržena minimální šíře
komunikace.
Městský úřad Černošice – odbor dopravy obci zaslal Výzvu k odstranění plné čáry na Zvolské a
Břežanské.
Návrh usnesení č. 6/8/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková
„Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí výzvu k odstranění plné čáry v ul. Břežanská, Zvolská
od Městského úřadu Černošice – odbor dopravy“.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Schváleno

Proti: 0;

Zdrželi se: 0

9)
Příspěvek na provoz jídelny ZŚ Dolní Břežany – přednesl starosta obce. Příspěvek na žáky
z naší obce za školní rok 2016/2017 – 7 žáků (náklady na 1 žáka 1.304,- Kč) a 2017/2018 – 8 žáků
(náklady na 1 žáka – 1.344,- Kč). Celkem 19.880,- Kč.
Návrh usnesení č. 6/9/2018/Z přednesla Mgr. Brotánková
„Zastupitelstvo schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace, kdy předmětem
smlouvy je příspěvek na provoz jídelny ZŚ a MŠ Dolní Břežany na žáky z naší obce Ohrobec za rok
2016 a 2017 v celkové výši 19.880,- Kč. Pověřuje starostu k popisu smlouvy.“
Výsledek hlasování: Pro: 5 hlasů;

Proti: 0;

Zdrželi se: 2 – A. Brotánková,
J.Votánek

Schváleno
10) a) Volba člena finančního výboru - předseda finančního výboru R. Hrabě navrhuje Libora
Haicha.
Přítomný Libor Haich přijímá.
Návrh usnesení č. 6/10a/2018/Z
Zastupitelstvo schvaluje člena finančního výboru pana Libora Haicha.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 0
Schváleno
b) Volba člena kontrolního výboru – předseda kontrolního výboru Mgr.A. Brotánková
navrhuje Jiřího Votánka.
Jiří Votánek souhlasí.
Návrh usnesení č. 6/10b/2018/Z
Zastupitelstvo schvaluje člena kontrolního výboru pana Jiřího Votánka.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 0
Schváleno
c) Volba člena kontrolního výboru - předseda kontrolního výboru Mgr.A. Brotánková navrhuje
Vladimíra Strouhala.
Vladimír Strouhal souhlasí.
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Návrh usnesení č. 6/10c/2018/Z
Zastupitelstvo schvaluje člena kontrolního výboru pana Vladimíra Strouhala.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 0
Schváleno
11) Informace – komunikace V Zahrádkách – přednesl starosta obce. Majitelka par.č.268/1 paní
Rva Rychlovská 2.11. informovala starostu obce, že pozemek již není zatížen exekucí. Souhlasí
s prodejem. Cena je stanovena za 80,- Kč/m2 , celkem 200.000,-Kč. Na setkání s majiteli
nemovitostí v ul. V Zahrádkách bylo předem domluveno, že se budou finančně spolupodílet tak,
aby celkovou částku 200.000,-kč uhradili sami. Obec uzavře s paní Rychlovskou kupní smlouvu,
uhradí 200.000,-Kč poté, co majitelé nemovitostí v ul. V Zahrádkách finančními dary na tuto částku
přispějí.
Pan starosta žádá J. Jeglíka, aby se ujal jednání s majiteli nemovitostí v ul. V Zahrádkách.
Mgr. Bc. Jasn Jeglík souhlasí, navrhuje, aby jednání proběhlo na obecním úřadě.
Návrh usnesení č. 6/11/2018/Z
„Zastupitelstvo obce Ohrobec pověřuje pana Mgr. Jana Jeglíka k jednání s majiteli nemovitostí
v ul, V Zahrádkách, které bude směřovat k uzavření darovacích smluv.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 0
Schváleno

12) Odměny – pro členy výboru, kteří nejsou zároveň členy zastupitelstva se stanoví 0,-Kč s tím, že
o jejich odměnách bude zastupitelstvo rozhodovat samostatným usnesením buď čtvrtletně nebo
pololetně.
Návrh usnesení č. 6/12/2018/Z
Zastupitelstvo schvaluje pro členy výborů, kteří nejsou zároveň zastupiteli, měsíční odměnu 0,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro: 7 hlasů;
Proti: 0;
Zdrželi se: 0
Schváleno

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze.
Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 21:56 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 20.11.2018
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………………………………
Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Roman Hrabě

………………………………
Antonín Škorpa

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