
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 7/2019/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 25. září 2019 

 

 

 k dobu jednání 1)   

 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

 

k bodu jednání 2) 

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru na pronájem 

budovy ZŠ, MŠ a tělocvičny k účelům provozování školního 

zařízení pro budovu ZŠ, předškolního zařízení pro budovu MŠ a 

školních a mimoškolních sportovních aktivit pro budovu 

tělocvičny. 

 

 

k bodu jednání 3)  
 Zastupitelstvo schvaluje pachtovní smlouvu se spol. AGRO 

Jesenice u Prahy a.s. za účelem zemědělského hospodaření s 

pozemky specifikované v pachtovní smlouvě za roční pachtovné 

v celkové výši 3.531,- Kč  a pověřují starostu k jejímu 

podpisu. 

 

 

k bodu jednání 4)  

 Zastupitelstvo schvaluje Dohodu o narovnání s Danielem 

Kratochvílem, kterou se ruší směnná smlouva pozemků par.č. 

469/32, 506/22 a 469/33, podepsaná dne 25.7.2018.Pověřují 

starostu k podpisy Dohody. 

 

 

k bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvu na pozemek par.č. 175/2 

o výměře 28 m
2
 v k.ú. Ohrobec, druh pozemku: orná půda, za cenu 

1.120,- Kč, uzavřenou  s prodávajícími  Jaroslavou Žáčkovou a 

Janem Žáčkem. Pověřuji starostu k jejímu podpisu.  

 

 

k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení investičního záměru na nový 

povrch ulic Na Širokém III, Višňová a K Lesíčku. 



k bodu jednání 7)  

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu na 1/18 pozemku 

par.č. 1/1 o celkové výměře 6627 m
2
, k.ú. Ohrobec, druh 

pozemku: vodní plocha od dárce paní Jindřišky Kalábové. 

Pověřují starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

k bodu jednání 8)   

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5: 

 příjmy:  200.000,- Kč 

 výdaje:  200.000,- Kč 

 

 

k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo schvaluje odstoupení od Smlouvy o dílo na 

stavbu obchodu se společností PP -servis Plzeň s.r.o. ze dne 

15.7.2019. Pověřuje starostu k odstoupení od smlouvy. 

 

 

k bodu jednání 10) 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k odeslání výzvy majiteli 

domu čp. 129 v ul. K lesíčku, aby zajistil likvidaci dešťových 

vod na svém pozemku a zabránil vytékání vody na komunikaci. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu k pokračování jednání o 

darování pozemku od p. Macháčka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba        Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec     místostarosta obce Ohrobec 


