
 

     OBEC OHROBEC 

 

Výpis usnesení č. 2/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané dne 27. března 

2019 

 

1)  a) Zastupitelé obce Ohrobec berou na vědomí informace z obce.  

 

1)  b)   Zastupitelstvo ukládá Mgr. J. Jeglíkovi, do konce měsíce 

května 2019, zajistit podepsání smluv s majiteli nemovitostí 

V Zahrádkách o poskytnutí finančního příspěvku obci, v 

souvislosti s odkupem pozemku par.č. 268/1 a 268/18 – část 

komunikace V Zahrádkách. 

 

2) Zastupitelstvo schvaluje znění Smlouvy o dílo, která bude 

součástí výběrového řízení na stavbu – akci „Chodník v ulici 

Zvolská“ a bude podepsána s vítěznou firmou výběrového řízení. 

Návrh Smlouvy o dílo je přílohou zápisu. 

 

3) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o výpůjčce se 

Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou 

silnic Středočeského kraje na část pozemku p.č. 480/4 o 

výměře cca 600 m
2
 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

Návrh Smlouvy o výpůjčce je přílohou zápisu. 

 

 

4) Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 3 k veřejnoprávní 

smlouvě k zajišťování činnosti podle zákona o obecní policii 

ze dne 10.5.2013 s Obcí Vestec o hrazení nákladů v celkové 

částce 307.871,- Kč za kalendářní rok a pověřuje starostu 

k podpisu Dodatku č. 3. Návrh Dodatku č. 3 je přílohou zápisu. 

 

5) Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2019: 

výdaje + 90.000,- Kč; rezerva – 90.000,- Kč.    

 



6) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 

práva stavby s Dagmar Zárubovou na pozemku par.č. 478/3 o 

výměře 35m
2
 a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy. Smlouva o 

uzavření budoucí smlouvy práva stavby je přílohou zápisu. 

 

7) Zastupitelstvo revokuje bod 3a usnesení č 1/2019/Z ze dne 

20.2.2019 a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení, v souladu 

s projektovou dokumentací, která byla součástí žádosti o 

podporu (srpen 2018), na akci „Stavba chodníku v ul. Zvolská“. 

Výběrové řízení provede společnost RINOCERONTE s.r.o.. 

Hodnotící kritéria pro uchazeče: 80% nabídková cena, 20% doba 

realizace stavby ve dnech.  

Složení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise: Jiří 

Ovčáček, Jiří Votánek, Miroslav Červenka 

Náhradníci: Jan Jeglík, Petra Pavelková.  

 

8) Zastupitelstvo schvaluje zadání projektu rozšíření komunikace 

u rybníku, aby bylo možné požádat o stavební povolení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba      Ing. Miroslav Červenka 

   starosta obce Ohrobec      zastupitel obce Ohrobec 

 

 


