
 

     OBEC OHROBEC 

 

Výpis usnesení č. 6/2018/Z 

Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané 

dne 15.11.2018 

 

1) Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

2) Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku par.č. 

561 o výměře 8m
2
  od  Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových do majetku obce Ohrobec. 

3) Zastupitelstvo schvaluje Dohodu vlastníků provozně 

souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a 

povinnostech s obcí Dolní Břežany. Pověřuje starostu k 

podpisu. 

 

4) a)  Zastupitelstvo schvaluje cenu pro vodné na rok 2019 ve 

výši 50,28 Kč bez DPH. 

   b) Zastupitelstvo schvaluje cenu pro stočné na rok 2019 ve 

výši 41,75 Kč bez DPH. 

 

5) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č 4 v navýšení 

příjmu o 78.578,- Kč a navýšení výdajů o 78.578,- Kč.  

 

6) 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.  

 

7) a)      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.  

 

7) b) 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. 

 

7) c)  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. 

 

7)  d)  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. 

 

7)  e)  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. 

 

8) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí výzvu 

k odstranění plné čáry v ul. Břežanská, Zvolská od Městského 

úřadu Černošice – odbor dopravy. 

 

9) 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. 

 

10) a)  Zastupitelstvo schvaluje člena finančního výboru pana 

Libora Haicha. 

 



10) b)  Zastupitelstvo schvaluje člena kontrolního výboru pana 

Jiřího Votánka. 

 

10) c)  Zastupitelstvo schvaluje člena kontrolního výboru pana 

Vladimíra Strouhala. 

 

11) Zastupitelstvo obce Ohrobec pověřuje pana Mgr. Jana Jeglíka 

k jednání s majiteli nemovitostí v ul, V Zahrádkách, které 

bude směřovat k uzavření darovacích smluv. 

 

12) Zastupitelstvo schvaluje pro členy výborů, kteří nejsou 

zároveň zastupiteli, měsíční odměnu 0,-Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing Otakar Janeba       Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec    místostarosta obce 


