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 11.12.2019 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:
19:00 hodin
Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa, Jiří
Votánek, Vladimír Strouhal, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Ing. Monika Keřková,MPA
Omluveni: Ing. Miroslav Červenka
Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a
občany. Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je zde
k nahlédnutí.
Starosta předal slovo místostarostovi Jiřímu Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako
předsedající).
Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou
Hlasováno o zapisovatelce Haně Adamkovičové
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Vladimír Strouhal, Antonín Škorpa
Hlasováno o ověřovatelích zápisu:
PRO:8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Program + doplnění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informace z obce
Návrh kalkulace - vodné, stočné na rok 2020
HES stavební s.r.o. – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Vyhlášení grantů na rok 2020
Smlouva s vítězem výběrového řízení na dostavbu obchodu
Založení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, kterou se stanoví poplatek za odpad
Zásady pro poskytování finančního příspěvku Obce Ohrobec na úhradu poplatku za
komunální odpad č. 1/2019
9) Odkup podílu společnosti Technických služeb Vestec
10) Návrh rozpočtu na rok 2020
11) Různé
– obecně závazná vyhláška č. 4/2019
- chodník v ul. U rybníků II
- pověření starosty
- odměny zastupitelů

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
PRO: 8
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1) Informace z obce – dotace.z ..... nebyly vypsány ( plánovaná oprava komunikace
V Zahrádkách a Károvská). Další dotace bude vypsána v příštím roce. Obec bude připravena
žádost o dotaci podat.
- 30.11. proběhlo úspěšně vázání adventních věnců
- 1. 12. byla zprovozněna autobusová zastávka Zvolská
- dotace na chodník Zvolská – byly dopracovány poslední připomínky
- 21.12. od 16h. – zpívání u vánočního stromu
- vychází ohrobecký zpravodaj
- pracovní četa – kácení stromů v lese - kůrovec (lesní hospodář označil celé lokality)
- informace o uzavření OÚ 23. , 27. a 31.12. 2019 (30.12. bude otevřeno dle úředních hodin)
Návrh usnesení č. 9/1/2019
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce.
PRO: 8
PROTI: 0
Schváleno

ZDRŽEL SE: 0

2) Návrh kalkulace - vodné, stočné na rok 2020
 návrh ceny pro vodné na rok 2020 je 52,57 Kč bez DPH/m3 (při plánované změně
výše DPH v cca květnu 2020, bude cena s DPH snížena na úroveň roku 2019).
 návrh ceny pro stočné je zachované jako bylo v letošním roce tj. 41,75 Kč bez
DPH/m3.
Návrh usnesení č.9 /2a/2019
a) Zastupitelstvo schvaluje cenu pro vodné na rok 2020 ve výši 52,57 Kč bez DPH/ m3.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
Návrh usnesení č. 9/2b/2019
b) Zastupitelstvo schvaluje cenu pro stočné na rok 2020 ve výši 41,75 Kč bez DPH/m3.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – J. Votánek
Schváleno

3) HES stavební s.r.o. – dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.11.2019 (rekonstrukce
komunikace Višňová a Na Širokém) vícepráce + navýšení počtu šachet s nutností provedení
rektifikace o 37.900,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 9/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.11.2019 na akci
„Rekonstrukce ulice Višňová a Na Širokém“ s navýšením za vícepráce + 37.900,- Kč bez

DPH se společností HES stavební s.r.o. a pověřují starostu k podpisu Dodatku č. 1. Dodatek
č. 1 je přílohou zápisu.
PRO: 8
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Vyhlášení grantů na rok 2020 – v celkovém finančním objemu financí 80.000,- Kč. Žádosti
mohou žadatelé podat do 31.1.2020.
Mgr. A. Brotánková – předseda finančního výboru – finanční výbor projednal vyúčtování grantů
za rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu granty schválit.
Návrh usnesení č. 9/4a/2019
a) Zastupitelstvo schvaluje vyúčtování poskytnutých grantů na rok 2019.
PRO: 8
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 9/4b/2019
b) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení grantů na rok 2020 v celkovém objemu finančních
prostředků ve výši 80.000,- Kč.
PRO: 8
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Smlouva s vítězem výběrového řízení na dostavbu obchodu. Na základě výběrového řízení –
výzvy se přihlásily 2 společnosti. Zvítězila firma Domistav CZ a.s. s nabídkovou cenou
2.299.999,85 Kč.
Návrh usnesení č. 9/5a/2019
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na dostavbu obchodu, společnost
DOMISTAV CZ a.s. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2.299.999,85 Kč bez DPH.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2 – M.Keřková,
J. Jeglík

Schváleno
Návrh usnesení č. 9/5b/2019
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Dostavba prodejny smíšeného zboží –
Ohrobec“ se společností DOMISTAV CZ a.s. v celkové výši 2.299.999,85 Kč bez DPH a
pověřují starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou zápisu.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2 – M.Keřková,
J. Jeglík

Schváleno

6) Založení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ – obec Ohrobec plánuje založit příspěvkovou
organizaci „Základní škola a Mateřská škola Ohrobec příspěvková organizace“, dle které bude
zřizovatelem Obec Ohrobec k datu 1.8.2020. Žádost o zápis do obchodního rejstříku bude

proveden do konce 2019. Obec Ohrobec vyvolá jednání k ukončení smlouvy o výpůjčce s obcí
Zvole dohodou.
Návrh usnesení č. 9/6a/2019
a) Zastupitelstvo schvaluje zřízení příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola
Ohrobec příspěvková organizace“.
PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 2 – M.Keřková,
J. Jeglík

Schváleno
b) Zastupitelstvo schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace „Základní škola a
mateřská škola Ohrobec příspěvková organizace“ k dnešnímu dni 11.12.2019 a pověřují
starostu k jejímu podpisu a k řízení této nové příspěvkové organizace do doby ukončení
výběrového řízení na obsazení funkce ředitele školy. Zřizovací listina je přílohou zápisu.
PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 3 – M.Keřková,
J. Jeglík,V.Strouhal

Schváleno
7) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 kterou se stanoví poplatek za odpad – úprava
vyhlášky spočívá v navýšení sazeb jednotlivých typů poplatku. Důvodem jsou několikaleté
zvyšující se náklady na odpad.
Návrh usnesení č. 9/7/2019
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se stanoví poplatek za
odpad .
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – J. Votánek
Schváleno

8) Zásady pro poskytování finančního příspěvku Obce Ohrobec na úhradu poplatku za
komunální odpad č. 1/2019 – finanční příspěvek bude poskytnut plátcům, kteří uhradí
poplatek v čas a ve správné výši a kde je v dané nemovitosti přihlášena minimálně jedna
osoba k trvalému pobytu. Příspěvek je ve výši 20% daného typu poplatku.
Návrh usnesení č. 9/8/2019
Zastupitelstvo schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku Obce Ohrobec na
úhradu poplatku za komunální odpad č. 1/2019.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 – J. Votánek
A. Škorpa
Schváleno
9) Odkup podílu společnosti Technických služeb Vestec – V rámci Mikroregionu vstupují
postupně všechny obce do společnosti Technických služeb Vestec (kromě města Jesenice).
Do budoucna je v rámci mikroregionu plánováno spolupracovat na likvidaci odpadů,
provozovat kanalizační a vodovodní řady a podobně.

Návrh usnesení č. 9/9/2019
Zastupitelstvo schvaluje vstup - členství ve společnosti Technických služeb Vestec s podílem
6,3 %.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
10) Návrh rozpočtu na rok 2020 – návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen.
Mgr. A. Brotánková – předseda finančního výboru – finanční výbor projednal návrh rozpočtu
na rok 2020 a doporučuje jej zastupitelstvu Rozpočet na rok 2020 schválit.
Návrh usnesení č. 9/10/2019
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu na rok 2020:
příjmy celkem:
výdaje celkem:
financování rezerva
PRO: 7
Schváleno

17.020.000,- Kč.
21.440.000,- Kč
- 4.420.000,- Kč
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková

11) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Ohrobec – na základě novely zákona o odpadech došlo
k doplnění vyhlášky o přidání složky tříděného odpadu – jedlé oleje a tuky.
Návrh usnesení č. 9/11/2019
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Ohrobec.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno

12) Chodník v ulici U Rybníků II – z důvodu bezpečnosti je plánována výstavba chodníku
v ul. U Rybníků II od ul.křižovatky s ul. Zvolská až k mateřské školce (U Rybníků II čp. 6).
Návrh usnesení č. 9/12a/2019
a) Zastupitelstvo schvaluje stavbou chodníku v ulici U Rybníků II.
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 – V. Strouhal,
J. Votánek
Schváleno
Návrh usnesení č. 9/12b/2019
b) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce se Středočeským krajem, zastoupeným
Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje na část pozemku p.č. 480/4 o

výměře cca 38 m2 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. Návrh Smlouvy o výpůjčce je
přílohou zápisu.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
13) Pověření starosty k případnému rozpočtovému opatření do 31.12.2019.
Návrh usnesení č. 9/13/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce Ohrobec k provedení případného rozpočtového
opatření č. VII do 31.12.2019. O provedeném opatření bude starosta informovat ZO na
nejbližším zasedání.
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – A. Škorpa
Schváleno

14) Odměny zastupitelů - novelou nařízení vlády č. 318/2017 Sb. se dochází k navýšení
odměny pro zastupitele od 1.1.2020.
Návrh usnesení č. 9/14/2019
Zastupitelstvo stanovuje na základě § 72 odst. 2 zákona o obcích a novely nařízení vlády č.
318/2017 Sb. výši měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva, poskytnuté od 1.1.2020 takto:







starosta - měsíční odměna ve výši
místostarosta – měsíční odměna ve výši
předseda kontrolního a finančního výboru – měsíční odměna ve výši
předseda komise – měsíční odměna ve výši
člen výboru a komise – měsíční odměna ve výši
člen zastupitelstva – měsíční odměna ve výši

PRO: 6

PROTI: 0

36.000,- Kč
15.000,- Kč
6.000,- Kč
3.500,- Kč
2.800,- Kč
1.700,- Kč

ZDRŽEL SE: 2 – M. Keřková,
A. Škorpa

Schváleno

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze.
Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast, popřáli krásné vánoční svátky a
ukončili zasedání zastupitelstva ve 20:50 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 13.12.2019

Přílohy zápisu:






návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – HES stavební s.r.o.
návrh Smlouvy o dílo – Domistav CZ a.s.
návrh Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Ohrobec
návrh Smlouvy o výpůjčce – Středočeský kraj

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Antonín Škorpa

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

………………………………
Vladimír Strouhal

