
 

     OBEC OHROBEC 

 

Výpis usnesení č. 7/2018/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané 

dne 12.12.2018 

 

1) Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

2) Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2019: 

- Výdaje celkem   28.400.000,- Kč 

- Příjmy celkem   15.000.000,- Kč 

- Rezerva celkem   -  13.400.000,- Kč. 

 

3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti Dobrovolným 

svazkem obcí Dolnobřežansko o dotaci na projekt „Stavba 

obchodu smíšeného zboží v Ohrobci“ z Ministerstva pro místní 

rozvoj, podprogramu: 2.9 DT 117d8210l – Podpora dostupnosti 

služeb a pověřuje starostu k podpisu příslušných dokumentů. 

 

4) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 2 Dohody o 

jednotném postupu při provozování infrastrukturního majetku 

obcí  se spol. 1.SčV, a.s., uzavřené dne 7.9.2007, kdy 

předmětem dodatku č. 2  je zachování předmětné Dohody 

s výjimkou obce Březová-Oleško od 1.ledna 2019 a pověřuje 

starostu k jejímu podpisu. Návrh dodatku č. 2 je přílohou 

zápisu . 

 

5) Zastupitelstvo obce schvaluje Cenovou přílohu pro rok 2019 

ke smlouvě o dílo č. S020101014, uzavřené se spol. FCC Česká 

republika s.r.o. dne 18.12.2002 a pověřuje starostu k jejímu 

podpisu. Návrh cenové přílohy pro rok 2019 je přílohou zápisu.  

 

6) a) Zastupitelstvo obce volí předsedu stavební komise 

Antonína Škorpu. 



     b) Zastupitelstvo obce volí členy stavební komise Jiřího 

Ovčáčka a Romana Hraběte. 

 

     c) Zastupitelstvo obce stanovuje výši odměny předsedovi 

stavební komise od 1.1.2019, shodnou jako je stanovena 

předsedům výborů. 

 

 

7)   a) Zastupitelé berou na vědomí žádost J. Žáčkové ze dne 

27.11.2018 o prodej části pozemku před domem čp. 24. 

 

7)   b) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem části pozemku 

par.č. 480/4 o výměře 14 m
2
, vyměřenou geometrickým plánem  č. 

1398-54/2018 v majetku Středočeského kraje panu Vladimíru 

Plíhalovi.“ 

 

7)   c) Zastupitelstvo obce schvaluje prodej části obecního 

pozemku par.č. 496/6 o výměře 59 m
2
, vyměřené geometrickým 

plánem č. 1304-31/2016 ( nově vzniklý pozemek par.č. 469/31) 

panu Emilu Urbanovi  za cenu 1.500,- Kč/m
2
 , kdy veškeré 

náklady na převod pozemku hradí nabyvatel. Pověřuje starostu 

k podpisu kupní smlouvy. 

 

8) Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty: 

1.     K přijetí infrastruktury (vodovodní a kanalizační řady, 

komunikace, veřejné osvětlení apod.) formou daru a následnému 

podepsání darovacích smluv. Darovaná stavba se musí nacházet 

na pozemku Obce Ohrobec, nebo pozemek, na kterém se předmětná 

stavba nachází, musí být zároveň také darován. 

2. K přijetí a podpisu darovacích smluv na pozemky ležících 

pod komunikacemi od jejich majitelů.    

 

3. K podpisu smluv o zřízení věcného břemena – služebnosti na 

pozemcích Obce Ohrobec  ve prospěch ČEZ – elektro a zároveň i 

pro jiné sítě.    

                                         

       O podpisu smluv bude starosta informovat ZO na nejbližším 

       zasedání.  

 

 



9) Zastupitelstvo obce vyhlašuje GRANTY na rok 2019 za 

podmínek: 

 Maximální celková výše za všechny granty 60.000,- Kč; 

 Zaměření: veřejně prospěšné aktivity, především 

v sociální, sportovní, kulturní a společenské činnosti 

v obci Ohrobec či aktivity, kterých se účastní občané 

obce Ohrobec 

 Minimální výše poskytnutého grantu 2.000,-Kč – maximální 

výše 20.000,-Kč. 

 Žádosti o grant je možné podat do 31.1.2019 

 

10) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo č. 21-2/20158/DOD ze dne 19.11.2018 se spol. 

EKOSYSTEM spol s r.o. ., kdy předmětem dodatku je posun 

termínu plnění na 31.3.2019 a pověřuje starostu k jejímu 

podpisu. 

 

11) Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě  

č. 47-2/2018 ze dne 19.11.2018 se spol. ABP Holding a.s., kdy 

předmětem dodatku jsou méně práce a více práce v celkovém 

navýšení ceny o 208.723,- Kč a prodloužení termínu dokončení 

díla do 30.6.2019. Pověřuje starostu k jejímu podpisu. Návrh 

dodatku č.1 je součástí zápisu. 

 

12) Zastupitelé souhlasí s odepsáním pohledávky  fa  

č. 20130018 z roku 2013 ve výši 10.000,-Kč. 

 

 

 

 

 

    Ing Otakar Janeba       Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec    místostarosta obce 


