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 26. 2. 2020 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:
19:00 hodin
Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Ovčáček, Vladimír Strouhal, Ing.
Monika Keřková,MPA, Antonín Škorpa, Jiří Votánek

Omluveni: Mgr. Bc. Jan Jeglík, 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: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Předsedající navrhl ověřovatelé zápisu: Vladimír Strouhal, Monika Keřková
Hlasováno o ověřovatelích zápisu:
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Program + doplnění:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Informace z obce
Dotace obce Ohrobec na rok 2020
Vyhlášení záměru směny pozemků
OZV k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
Smlouva o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního řadu
Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec
Rozšíření budovy základní školy o kancelář ředitele školy
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Stavba obchodu
Jednací řád
Vyhláška o veřejných zakázkách
Návrh na koupi auta pro JSDH
Různé

Zastupitelstvo schvaluje program + doplnění zasedání

PRO: 7

ZDRŽEL SE: 0

PROTI: 0

1) Informace z obce – od zítřka se bude provádět v károvském lese v úseku od ul. Na
Hřebenu - V Březinách - po ČOV Károv zpracování nahodilé těžby (kácení vývratů,
napadených stromů) profesionální firmou. V této fázi je plánováno kácet cca 400 m3 dřeva.
- 12.3. je naplánována kontrolní prohlídka ČOV Ohrobec (po provedené modernizaci a
intenzifikaci /2018/ byla ČOV ve zkušebním provoze).
- pracovní četa těží v lese.
Návrh usnesení č. 2/1/2020
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce.
PRO: 7
PROTI: 0
Schváleno

ZDRŽEL SE: 0

2) Dotace obce Ohrobec na rok 2020 - dotace byly vyhlášeny 11.12.2019. Celková částka pro
dotace je 80.000,- Kč. Žádosti mohly být podány do 31.1.2020. Celkem bylo podáno 14 žádostí.
Finanční výbor prostudoval všechny podané žádosti a doporučuje poskytnout dotace takto:
Návrh usnesení č. 2/2/2020
Zastupitelé schvalují poskytnutí dotace pro rok 2020:

Žádosti o granty na rok 2020
Žadatel
KC Čtyřlístek

Strejc Jaroslav
Junák skauti Medvíďata

Název projektu
Komunitní
kulturní,vzdělávací a
společenské centrum pro
rodiče a seniory z
Dolnobřežanska
Divadelní představení
ochotnického souboru
"HROB"
Nákup táborového
vybavení - nákup nového
tee-pee

rozpis užití nadač.
příspěvku

Poskytnutá
částka

výukové pomůcky,lektorné,
kurzy, tábory

0,- Kč

nájem, audio a osv.t.,výroba
rekvizit a dekorací, nájem
podia

20.000,- Kč

nové tee - pee

10.000,- Kč

Vladimír Štuka

Cvičení seniorů

nákup pomůcek ke cvičení,
pronájem v tělocvičně

5.000,- Kč

Sokol Zvole, z.s.

Podpora činnosti mládeže
ve sportovním oddíle
Sokol Zvole, z.s. v roce
2020

nákup sportovních pomůcek,
startovné

5.000,- Kč

Strouhal Vladimír
Hradecká Martina
Korynta Antonín
Sportovní
akademie Dušek
Martin
Zuzana Dušková
akademie Pilates a
kruháč
SK Zvole

Linka bezpečí

Sportovní činnost v
Ohrobci
Šitíčko - výuka ručních
prací
Sálový fotbal aneb
prokopeme se ke zdraví

5.000,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

Sportovní kroužky

sportovní vybavení,
ozvučení, trička

5.000,- Kč

Sportujeme v Ohrobci

trička, sportovní zátěže,
podložky, katebaaly

5.000,- Kč

pořádání veřejných akcí,
vytvoření mapových
podkladů...

5.000,- Kč

Podpora činnosti SK
zvole,z.s. pořádání
sporotvních akcí pro
veřejnost
Linka bezpečí pro děti a
mládež z obce Ohrobec

Vigvam, z.ú.

Parkourové vystoupení

SDH Ohrobec

Kulturní a společenské
akce

PRO: 5
Schváleno

sportovní vybavení,
nohejbalová síť, teplákové
soupravy, vstupné na tur.
materiál+potřeby (háčky,
nůžky.....)
sportovní vybavení (dresy,
chrániče,míče)

PROTI: 1 – M. Keřková

vedení účetnictví, zpracování
a vedení mezd
vaky s logem, švédská bedna,
výtvarné potřeby,
čarodějnice a májka, taneční
zábava

0,- Kč
5.000,- Kč
5.000,- Kč

ZDRŽEL SE: 1 – V. Strouhal

3) Směna pozemků par.č. 506/17, 469/1 za 469/11: při kontrole MV v roce 2019 bylo
zjištěno, že obec pochybila v procesním řízení ve směně pozemků, kdy zastupitelstvo
neschválilo finální znění Směnné smlouvy. Na základě doporučení MV byl celý proces vrácen
zpět. Obec nyní vyhlašuje záměr směnit pozemky znovu.
Návrh usnesení č. 2/3/2020
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru směny části pozemků: par.č. 506/17 o výměře 65
m2 , par.č. 469/1 o výměře 41 m2 ve vlastnictví Obce Ohrobec za část pozemku par.č. 469/11
o výměře 64 m2 ve vlastnictví D.Kratochvíla.
PRO: 6
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 – M.Keřková

4) Obecně závazná vyhláška k zabezpečení záležitosti veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích – na základě žádostí od občanů týkajících se zákazu používání zábavné
pyrotechniky, je předložena OZV č. 1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

na veřejných prostranstvích, kdy je používání zábavné pyrotechniky povoleno pouze v době od 31.
prosince 00:01 h do 1. ledna 24:00 h. kalendářního roku.

Návrh usnesení č. 2/4/2020
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích.
PRO: 7
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

5) Smlouva o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního řadu – jedná se o
výstavbu nového vodovodního řadu v k.ú. Libeň, kterým bude zajištěno dostatečné množství pitné
vody pro obce Libeř, Zvole, Okrouhlo, Březová-Oleško, Ohrobec a Vrané nad Vltavou.
Návrh usnesení č. 2/5/2020
Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního
řádu v celkové hodnotě 8.737.799.32 Kč vč. DPH. Obec Ohrobec se bude podílet 16,422 %
nákladů tj. dle Smlouvy o dílo částkou 1.434.940,36 Kč se smluvními stranami: Obcí Libeř,
Zvole, Okrouhlo, Březová-Oleško a Vrané nad Vltavou. Pověřují starostu k podpisu smlouvy.
Návrh Smlouvy o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního řadu je přílohou
zápisu.
PRO: 7
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

6) Vyhlášení konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec - dne 23.1.2020 byl vyhlášen
konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Ohrobec,
příspěvková organizace. Městský soud v Praze dne 3.2.2020 zapsal do obchodního rejstříku tuto
příspěvkovou organizaci. Uchazeči mohou své nabídky podávat do 10.3.2020 do 12 h. První
zasedání konkurzní komise proběhne 11.3.2020. Konkurzní komise bude složena ze 7mi členů: 1
člen je zástupce KÚ Středočeského kraje, 3 členové jsou z České školní inspekce, 2 jsou zástupci
zřizovatele školy (Obec Ohrobec), 1 pedagogický pracovník + stávající ředitelka školy Mgr.
Strejcová s hlasem poradním.

Návrh usnesení č. 2/6/202
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o probíhajícím vyhlášeném konkurzu na
ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec.
PRO: 7
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

7) Rozšíření budovy základní školy o kancelář ředitele školy – škola bude rozšířena ze zadní
strany budovy o místnosti – kabinet pro učitele (ředitelna - současný kabinet školy) a o učebnu
PC. Obec podá žádost o dotaci na tuto přestavbu na Ministerstvo financí. Žádost o dotaci připraví
společnost Witero s.r.o.
Návrh usnesení č. 2/7/2020
a) Zastupitelstvo schvaluje rozšíření budovy školy o přístavbu o dvou místnostech.
b) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na přístavbu budovy základní školy na
Ministerstvo financí a pověřuje starostu k podpisu smlouvy se společností Witero spol, s r.o. ,
která připraví a zajistí podání žádosti o dotaci.

PRO: 7
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Zastupitelé souhlasí s přesunutí bodů v rámci programu:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Schváleno
8) Návrh na koupi auta pro JSDH – jednotka má zájem o koupi vozu Lada Niva od hasičů
z Průhonic v rámci výběrové řízení prodeje tohoto vozu.
starosta: jednotliví členové JSDH nemají platné zdravotní prohlídky, ve vnitřních prostorách
hasičárny je nepořádek. Je třeba, aby hasiči dali vše do pořádku.

Návrh usnesení č. 2/8/2020
Zastupitelstvo schvaluje koupi auta tovární značky Lada Niva pro JSDH Ohrobec od hasičů
z Průhonic za cenu 30.001,- Kč.

PRO: 6
Schváleno

PROTI: 0

9) Rozpočtové opatření č. 1/2020
Návrh usnesení č. 2/9/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020:


výdaje -



příjmy

368.410,- Kč
4.105.013,10 Kč

ZDRŽEL SE: 1 – O. Janeba



financování

PRO: 7
Schváleno

- 683.396,90 Kč
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

10) Stavba obchodu – vítězná firma 2.kola výběrového řízení Domistav s.r.o. oznámila dopisem,
že nejsou schopni realizovat stavbu obchodu za vysoutěženou cenu a tím pádem nepodepíši
Smlouvu o dílo, která měla být podepsána do 25.2.2020. Obec připravuje nové výběrové řízení,
dle aktuálního nově zpracovaného rozpočtu se jedná o 2.420. tis. Kč bez DPH. Vypsání
uzavřeného výběrového řízení provede opět spol. Witero s.r.o.. Předpokládaná cena do
výběrového řízení bude 2.500.000,- Kč.

Návrh usnesení č. 2/10a/2020:
a) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení „uzavřeného“ výběrového řízení veřejné zakázky na
stavební práce k projektu „výstavba obchodu v obci Ohrobec“ s kritérii: předpokládaná cena
2.500.000,- Kč bez DPH a doba realizace ve dnech dokončení stavby.
PRO: 6
Schváleno

PROTI: 1 – M. Keřková

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 2/10b/2020:
b) Zastupitelstvo schvaluje členy výběrové komise pro výběrové řízení - stavba obchodu ve
složení:
Jiří Votánek, Vladimír Strouhal, Antonín Škorpa
náhradník: Jiří Ovčáček
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková
Schváleno
Návrh usnesení č. 2/10c/2020:
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy se společností WITERO s.r.o. o
provedení výběrového řízení veřejné zakázky s názvem: Výstavba obchodu v obci Ohrobec“ a
pověřují starostu k podpisu Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je přílohou zápisu.
PRO: 6
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková

11) Jednací řád – Mgr. Brotánková uvedla - vybraní členové zastupitelstva dostali na jaře
loňského roku úkol prostudovat, popřípadě předložit návrh nového jednacího řádu. Byl dodán
návrh nového jednacího řádu, který je pro velké úřady a nehodí se pro malou obec. Nyní byl
předložen nový návrh. Vzhledem ke skutečnosti, že kontrola MV neshledala chybu v současném

jednacím řádu, Mgr, Brotánková nevidí důvod ke schválení nového jednacího řádu. Obec pracuje
podle zákona o obcích.
Ing. Keřková – připravovala návrh jednacího řádu a domnívá se, že současný jednací řád by měl
být upraven minimálně vzhledem ke skutečnosti, že v současném jednacím řádu je počítáno
s radou obce.
Návrh usnesení č. 2/11/2020
Zastupitelstvo zanechává v platnosti jednací řád ze dne 17.12.2014 a rozpouští komisi, která byla
určena pro vytvoření nového jednacího řádu.
PRO: 6
Schváleno

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 – M. Keřková

12) Směrnice pro zpravování veřejných zakázek – v současné směrnici budou upraveny
finanční limity. Úprava bude předložena na dalším zasedání.
Zastupitelstvo bere na vědomí ponechání v platnosti Směrnici o veřejných zakázkách, na příštím
zasedání bude předložena úprava stávající Směrnice.

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze.

Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva
ve 21:20 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 28.2.2020

Přílohy zápisu:



Smlouva o sdružení finančních prostředků na výstavbu vodovodního řadu
Dodatek č. 1 příkazní smlouvy se spol. Witero s.r.o.

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

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Monika Keřková, MPA

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

………………………………
Vladimír Strouhal

