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 14. 9. 2020 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:
19:00 hodin
Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Jiří Ovčáček, Antonín Škorpa, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Vladimír
Strouhal, Mgr. Alena Brotánková, Jiří Votánek,
Omluveni: Ing. Miroslav Červenka, Ing. Monika Keřková,MPA,
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 navrhnul ověřovatelé zápisu: Jan Jeglík, Antonín Škorpa
Hlasováno o ověřovatelích zápisu:
PRO:7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Program:
1) Informace z obce
2) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „obnova povrchu a odvodnění místních a účelových
komunikací“
3) Schválení Smlouvy o pronájmu obchodu
4) Schválení příkazní smlouvy- administrace výběrového řízení na obnovu křížku + zvolení výběr.
komise
5) Různé
Zastupitelstvo schvaluje úpravu programu i s doplněním
PRO: 7
PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

1) Informace z obce – 1.9. v 8:00 h. byly slavnostně přivítáni děti do nového školního roku,
dětem byly podle tříd věnovány barvené trika.
odpoledne proběhlo slavnostní přivítání dětí v mateřské školce,
každé dítě dostalo batůžek.
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ve středu 16.9. proběhne předání budovy obchodu stavební firmou.
ve čtvrtek 17.9. je naplánována kolaudace obchodu
setkání seniorů, které mělo být v neděli 20.9. se RUŠÍ.
5.9. divad.spolek HROB hrál úspěšné představení „Marečku podejte
mi pero“

Návrh usnesení č. 7/1/2020/Z
Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

2) Vyhodnocení výběrového řízení na akci „obnova povrchu a odvodnění místních a
účelových komunikací“ - nabídky zaslaly firmy Machido s.r.o. a BES s.r.o.. Na základě
stanovených kritérií – nabídková cena, výběrová komise vybrala nejvýhodnější nabídku.
Návrh usnesení č. 7/2a/2020/Z
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na „obnovu povrchu odvodnění místních
komunikací“, společnost Machido, s.r.o.,IČ: 25787021, která provede práce za celkovou částku
1.551.250,38 Kč vč. DPH
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 7/2b/2020/Z
Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o dílo na obnovu povrchu odvodnění místních
komunikací se společností Machido s.r.o. , IČ: 25787021 za celkovou cenu 1.551.250,38 Kč vč.
DPH a pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou tištěného zápisu.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

3) Schválení Smlouvy o pronájmu obchodu – zastupitelstvo obce na zasedání 10.8.2020 schválilo
vítěze výběrového řízení na pronájem obchodu pana Nguyen Quy Nghi.
Návrh usnesení č. 7/3/2020/Z
a) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se společností
LUX SOLIS CZ s.r.o., IČO: 05753368 s výší nájmu 6.000,- Kč/ měsíčně.
b) Zastupitelstvo promíjí nájemné za první rok užívání pronájmu obchodu s tím, že první
úhrada od spol. LUX SOLIS CZ s.r.o., IČO: 05753368 nájemného bude od 1.10.2021.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

4) Schválení příkazní smlouvy- administrace výběrového řízení na obnovu křížku + zvolení
výběr. komise – zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od Ministerstva zemědělství na obnovu
křížku ve výši 76.475,- Kč.
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Návrh usnesení č. 7/4a/2020/Z
Zastupitelstvo volí členy výběrové komise na výběrové řízení „Restaurování a obnova křížku
v obci Ohrobec“ ve složení:
Jiří Votánek,
Antonín Škorpa,
Vladimír Strouhal
Náhradník: Jiří Ovčáček
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Návrh usnesení č. 7/4b/2020/Z
Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na administraci výběrového řízení akce „Obnova
křížku v obci Ohrobec“ společností Witero s.r.o. za cenu 12.000,- Kč bez DPH a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy. Návrh příkazní smlouvy je přílohou tištěného zápisu.
PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Po projednání všech bodů zasedání nastala diskuze.
Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva
ve 19:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 16.9.2020

Přílohy zápisu:




Smlouva o dílo – Machido s.r.o.
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – LUX SOLIS CZ s.r.o.
Příkazní smlouva – WITERO s.r.o.

……………………………
Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec
Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Mgr. Bc. Jan Jeglík

………………………………
Antonín Škorpa

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