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 31.7.2019 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:

19:00 hodin

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa, Mgr.
Bc. Jan Jeglík, Jiří Votánek, Ing. Miroslav Červenka, Ing. Monika Keřková, MPA, Vladimír
Strouhal
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: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Antonín Škorpa a Vladimír Strouhal
Hlasováno o ověřovatelích zápisu:
PRO:9
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Program úprava:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Informace z obce
Investiční příspěvek DSO Dolnobřežansko – pořízení plánu odpadového hospodářství
Schválení přijetí dotace na stavbu chodníku a zastávek v ul. Zvolská
Dodatek č. 3 – ABP Holding a.s. – stavba tělocvičny
Smlouva s divadelní spol. Divadlo Verze – Ohrobecký divadelní festival
Rozpočtové opatření č. 4
Vyhlášení záměru k pronájmu pozemků k zemědělské činnosti
Opravy komunikací
Různé

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání
PRO: 9
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1) Informace z obce – pracovní četa – sekání trávy;
- nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad. Zvýšena frekvence vývozu
papíru 2x týdně;
- následující rok bude zvýšen poplatek za odpad;
- bio odpad – občané odhazují velké větve;
- stavba chodníku dokončena. Kolaudace 8.8.
- ul. Károvská opravena.
Návrh usnesení č. 6/1/2019
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce.
PRO: 9
PROTI: 0
Schváleno

ZDRŽEL SE: 0

2) Investiční příspěvek DSO Dolnobřežansko – na vytvoření Studie likvidace kalů pro
sdružení obcí v DSO Dolnobřežansko. Od r. 2021 dojde k účinnosti novely zákona o
odpadech, kde bude zpřísněna likvidace odpadů. Studie výhledové likvidace kalů pro sdružení
obcí Dolnobřežansko popisuje možnosti likvidace kalů v budoucích letech v rámci obcí
Dolnobřežansko.
Návrh usnesení č. 6/2/2019
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na pořízení
Studie výhledového odpadového hospodářství DSO Dolnobřežansko
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
3) Schválení přijetí dotace na stavbu chodníku a zastávek v ul. Zvolská – dotace bude
poskytnuta ve výši 95% skutečných nákladů, 5% je spoluúčast obce.
Návrh usnesení č. 6/3/2019
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace v maximální výši 4.749.332,38 Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj, z programu 11703 – Integrovaný regionální operační program na akci
„Bezpečné napojení lokality - zastávka a chodník Zvolská“.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
4) Dodatek č. 3 – ABP Holding a.s. – stavba tělocvičny – dodatek obsahuje zahrnutí
víceprací a méněprací a posun dokončení díla.
Návrh usnesení č. 6/4/2019
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 47-2/2018 ze dne 19.11.2018 se
společností ABP Holding a.s. na stavbu tělocvičny a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méně práce za celkovou cenu bez DPH
525.184,64 Kč a posun dokončení díla. Návrh dodatku č. 3 je přílohou zápisu.
PRO: 6
PROTI: 2 – M. Červenka, J. Jeglík
ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková
Schváleno

5) Rozpočtové opatření č. 4 - nutnost provedení RO č. 4 v měsíci červenci, bylo vyvoláno
z důvodu objektivně působících skutečností:
Výdaje
Příjmy
Rezerva

celkem 4.119.948,- Kč
celkem
323.478,- Kč
celkem – 3.796.470,- Kč

Finanční výbor rozpočtové opatření č. 4 neprojednal z časových důvodů.
Návrh usnesení č. 6/5/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 4: výdaje 4.119.948,- Kč, příjmy 323.478,Kč, rezerva – 3.796.470,- Kč.
PRO: 8
PROTI: 1 – J. Jeglík
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno

6) Smlouva s divadelní spol. Divadlo Verze – Ohrobecký divadelní festival – večerní
představení.
Návrh usnesení č. 6/6/2019
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci při pořádání divadelního představení, se
společností Divadlo Verze s.r.o. na večerní divadelní představení s názvem „3 Verze života“,
za cenu 55.000,- Kč bez DPH, které bude odehráno na Ohrobeckém divadelním festivalu, a
pověřují starostu k podpisu smlouvy. Návrh Smlouvy je přílohou zápisu.
PRO: 8
PROTI: 1 . Jeglík
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno

7) Vyhlášení záměru k pronájmu pozemků k zemědělské činnosti –pozemky – pole ve
vlastnictví obce, obhospodařuje spol. AGRO Jesenice. Celkem se jedná o necelý hektar.
Návrh usnesení č. 6//7/2019
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru k pronájmu obecních pozemků za účelem
zemědělské činnosti s tím, že ve vyhlášeném záměru budou pozemky přesně specifikovány.
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková
Schváleno

8) Opravy komunikací – opravují se pouze komunikace ve vlastnictví obce.
V letošním roce již došlo k opravě děr na komunikaci Károvská.
Seznam ulic ve vlastnictví obce, na kterých je plánovaná oprava povrchu: Jarovská (od
Vřesové k lesu), Na Širokém III (od Ořechové k Trnkové), V Dolích (od
parkoviště tělocvičny k lesu), slepá ulička u Zvolské.
Návrh usnesení č. 6/8/2019
Zastupitelstvo schvaluje seznam ulic, na kterých je plánována oprava komunikace.
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno

Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva
v 20:35 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne: 1.8.2019

Přílohy zápisu:



Dodatek č. 3 (ABP Holding a.s.)
Smlouva o spolupráci při pořádání divadelního představení (Divadlo Verze s.r.o.)

………………………………

Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Vladimír Strouhal

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

………………………………
Antonín Škorpa

