
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 5/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 19. června 2019 

 

 

 k dobu jednání 1)   

a) Zastupitelstvo schvaluje složení finančního výboru: 

předseda – Mgr. Alena Brotánková, členové – Antonín 

Škorpa, Libor Haich. 

 
b) Zastupitelstvo schvaluje složení stavební komise: 

Antonín Škorpa, Vladimír Strouhal, Jiří Ovčáček 

 

c) Zastupitelstvo stanovuje měsíční odměny od 19.6.2019  

Mgr. Aleně Brotánkové ve výši 4.000,- Kč a Vladimíru 

Strouhalovi ve výši 2.500,- Kč. 

 

k bodu jednání  2) 

 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

 

k bodu jednání 3) 

 Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením roku 

 2018 a to bez výhrad a připomínek. 

 

 

k bodu jednání 4)  

 Zastupitelstvo souhlasí s účetní závěrkou s celoročním 

 hospodařením za rok 2018, a  to bez výhrad a připomínek.  

 

 

k bodu jednání 5)  

 a) Zastupitelstvo schvaluje pronájem části obecního 

 pozemku par.č. 470/1, k.ú. Ohrobec o výměře 200 m
2
 nad 

 pozemkem par.č. 470/96 za cenu 1.200,- Kč/rok panu 

 Martinovi Dvořákovi 

 

 b) Zastupitelstvo schvaluje  Smlouvu o nájmu lesního 

 pozemku  na část pozemku par.č. 470/1 o výměře 200 m
2
 za 

 cenu 1.200,- Kč/rok s Martinem Dvořákem a pověřuje 

 starostu k podpisu smlouvy. Návrh Smlouvy o nájmu lesního 

 pozemku je přílohou zápisu. 
 

 

 

 



k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo schvaluje  Dodatek č. 6 Smlouvy o komplexním 

provozování infrastrukturního majetku Obce Ohrobec se 

společností 1. SčV, ze dne 1.1.2004, kterým se prodlužuje doba 

platnosti Smlouvy na dobu určitou do 31.12.2020 a pověřuje 

starostu k podpisu Dodatku. Návrh dodatku č. 6 je přílohou 

zápisu. 

 

 

k bodu jednání 7) 

a) Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí hodnotící komise o 

výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu 

s názvem „Prodejna smíšeného zboží - Ohrobec “ od společnosti 

PP-servis Plzeň s.r.o. IČ: 26322242, se sídlem: U Velkého 

rybníka 688/35, Plzeň. 

 

b) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o dílo se společností PP-

servis Plzeň s.r.o. IČ: 26322242, se sídlem: U Velkého rybníka 

688/35, Plzeň  na zakázku „Prodejna smíšeného zboží - Ohrobec“ 

v celkové výši 2.100.095,77 Kč bez DPH a  pověřuje starostu 

k podpisu Smlouvy o dílo. Návrh Smlouvy o dílo je přílohou 

zápisu.  

 

 

k bodu jednání 8)  

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 2 se společností ABP 

Holding a.s., ze dne 19.11.2018, dle změnového listu č. 4 , 

kdy se celková cena navyšuje o vícepráce o 207.405,65 Kč bez 

DPH a doba provádění díla se prodlužuje dokončit nejpozději do 

20.7.2019  Pověřuje starostu k podpisu dodatku. Návrh Dodatku 

č.2 je přílohou zápisu. 

 

 

k bodu jednání 9)   

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1  Smlouvy o dílo č. 

27/2019, se společností HES stavební s.r.o., ze dne 29.4.2019, 

kdy se celková cena navyšuje o vícepráce o 146.141,- Kč bez 

DPH  Zastupitelé  pověřují starostu k podpisu dodatku. Návrh 

Dodatku č.1 je přílohou zápisu. 

 

 

k bodu jednání 10)  

Zastupitelstvo schvaluje závěrečný účet DSO Dolnobřežansko za 

rok 2018. 

 

 

k bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo ukládá zaslat písemnou odpověď paní Doksanské 

ve smyslu, aby se obrátila na občanskoprávní soud ve věci její 

stížnosti o ukončení cinkání hodin. 

 

 

 



k bodu jednání 12) 

Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 7.500,- Kč na Knihu 

o historii Dolnobřežanska ve výši 7.500,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba      Ing. Miroslav Červenka 

   starosta obce Ohrobec      zastupitel obce Ohrobec 


