
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 4/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 22. května 2019 

 

 k dobu jednání 1)  Zastupitelstvo bere na vědomí informace  

z obce. 

 

k bodu jednání  2) 

a)  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o realizaci 

divadelního představení „Velká dobrodružství malého brouka“ 

se spol. Divadlo Za2, v celkové výši 11.000,-Kč, v  rámci 

Ohrobeckého divadelního festivalu, konaného 31.8.2019 a  

pověřuje starostu k podpisu Smlouvy. Návrh Smlouvy o 

realizaci divadelního představení je přílohou zápisu.  

 

b)  Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zprostředkování 

uměleckého výkonu, představení  „Eliščiny pohádky“ se spol. 

Divadlo Já to jsem, v celkové výši 8.100,- Kč, v  rámci 

Ohrobeckého divadelního festivalu, konaného 31.8.2019 a  

pověřuje starostu k podpisu Smlouvy. Návrh Smlouvy o 

zprostředkování uměleckého výkonu je přílohou zápisu.  

 

c) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o provedení představení  

„O psu pes“ spol. Divadlo Kampa, o.p.s., v celkové výši 

6.800,- Kč, v  rámci Ohrobeckého divadelního festivalu, 

konaného 31.8.2019 a  pověřuje starostu k podpisu Smlouvy. 

Návrh Smlouvy o o provedení představení je přílohou zápisu.  

 

 

k bodu jednání 3) 

a) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku par.č. 

506/8 o výměře 200 m
2
, na dobu 4 roky, s cenou nájemného 

1,- Kč za rok , panu Vladimíru Moravcovi a pověřuje 

starostu k podpisu Smlouvy. Smlouva o nájmu pozemku je 

přílohou zápisu.  

 

b) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku par.č. 

506/8 o výměře 127 m
2
, na dobu 4 roky, s cenou nájemného 

1,- Kč za rok , paní  Martině Löblové a pověřuje starostu 

k podpisu Smlouvy. Smlouva o nájmu pozemku je přílohou 

zápisu.  

 

c) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu antukového 

tenisového kurtu, na dobu 4 roky, s cenou nájemného 4.000,- 

Kč za rok, panu Vladimíru Strouhalovi a pověřuje starostu 

k podpisu Smlouvy. Smlouva o nájmu je přílohou zápisu. 



 

d) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku par.č. 

469/25 o výměře 170 m
2
, na dobu 10 let, s cenou nájemného 

1,- Kč za rok , paní Jaroslavě Žáčkové a pověřuje starostu 

k podpisu Smlouvy. Smlouva o nájmu pozemku je přílohou 

zápisu.  

 

e) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku par.č. 

352/4 a st.p. 657 s budovou čp. 553, na dobu 4 roky, 

s cenou nájemného 1,- Kč za rok , Základní organizaci 

Českého zahrádkářského svazu Károv - Zálepy a pověřuje 

starostu k podpisu Smlouvy. Smlouva o nájmu pozemku je 

přílohou zápisu.  

 

f) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru pronajmout 

část pozemku par.č. 470/1 o velikosti 200 m
2
 (nad pozemkem 

par.č. 470/96) s cenou nájemného 1.200,- Kč za rok.  

 

 

k bodu jednání 5) Zastupitelstvo zamítá žádost o podporu 

provozu Linky bezpečí, z,s. 

 

k bodu jednání 6) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení 

výběrového řízení na stavbu obchodu. Hlavní kritéria: cena, 

doba realizace. Výběrové řízení provede společnost Rinoceronte 

s.r.o. 

 

Složení komise pro otevírání obálek: Jiří Ovčáček, Jan Jeglík, 

          Antonín Škorpa 

 

Náhradníci: Petra Pavelková, Otakar Janeba 

 

k bodu jednání 7) Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 se 

společností WANDEL CZECH s.r.o. ke Smlouvě o dílo č. 60/2018, 

uzavřené dne 22.11.2018, na rozšíření komunikace V Dolích, kdy 

se celková cena navyšuje o částku 40.400,35 Kč bez DPH a 

pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o dílo je přílohou zápisu.  

 

k bodu jednání 8) Zastupitelstvo projednalo závěry kontroly 

výkonu samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra u 

obce Ohrobec a na základě doporučení přijímá tato nápravná 

opatření: 

 

 1) Dodržování postupu při naplňování § 99 – 102 zákona o 

obcích (pravidla pro svolávání a konání schůzí Rady Obce) – 

nelze přijmout nápravné opatření – v tomto volebním období 

obec nemá Radu. 

 

 2) Nakládání s nemovitým majetkem obce – směnná smlouva 

pozemků par.č. 469/1 o výměře 41 m
2
 a pozemku par.č. 506/17 o 

výměře 65 m
2
, uzavřená 25.7.2018 mezi D. Kratochvílem a Obcí 

Ohrobec. Po projednání s p. Kratochvílem Obec zažádá  KN 



formulářem Souhlasným prohlášením o zániku práva k nemovitosti 

a celá směna pozemků bude provedena znovu.  

 

 3)Smlouvy kupní, směnné – v doložkách  kupních a směnných 

smluv bude uváděno datum zveřejnění, schválení nebo souhlas. 

  

 4) Zveřejňované informace o povinném subjektu způsobem 

umožňujícím dálkový přístup, podle vyhlášky č. 442/2006 Sb. - 

Obec doplnila informace zveřejňované – splněno. 

 

k bodu jednání 9) Zastupitelstvo schvaluje vypracování 

projektu na rekonstrukci hasičské zbrojnice. 

 

k bodu jednání 10)  Zastupitelstvo schvaluje výběr nabídky od 

společnosti JOMA s.r.o na klimatizaci pro MŠ ve výši 96.340,- 

Kč bez DPH a pro ZŠ ve výši 114.570,- Kč bez DPH a souhlasí 

s rozšířením projektu pro ZŠ o další třídu.  

 

k bodu jednání 11) Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku na 

opravdu střechy ČOV Károv od firmy Provazník Pavel a požaduje 

pro výběr další 2 nabídky na tuto akci. 

 

k bodu jednání 12) Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu 

na veřejnou infrastrukturu na pozemcích 432/17, 432/20 a 431/7 

s paní Dagmar Zárubovou a pověřuje starostu k podpisu smlouvy. 

 

k bodu jednání 14) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu 

kontrolního výboru.   

 

k bodu jednání 15) Zastupitelstvo schvaluje odměnu zastupiteli 

Mgr. Bc. Janu Jeglíkovi ve výši 1.500,- Kč měsíčně, ode dne 

23.5.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba           Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec    místostarosta obce Ohrobec 


