
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 2/2020/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 26. února 2020 

 

 

 k dobu jednání 1)   

 Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

 

 

k bodu jednání 2) 

 Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace pro rok 2020: 

Žadatel   Výše poskytnuté       

     dotace 

Strejc Jaroslav 20.000,- Kč 

Junák skauti - Medvíďata 10.000,- Kč 

Štuka Vladimír 5.000,- Kč 

Sokol Zvole, z.s. 5.000,- Kč 

Strouhal Vladimír 5.000,- Kč 

Hradecká Martina 5.000,- Kč 

Korynta Antonín 5.000,- Kč 

Sportovní akademie Dušek 5.000,- Kč 

Duškova Zuzana – pilates, 

kruháč 

5.000,- Kč 

SK Zvole 5.000,- Kč 

Vigvam, z.ú. 5.000,- Kč 

SDH Ohrobec 5.000,- Kč 

 

 

k bodu jednání 3)  

 Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení záměru směny části 

pozemků: par.č. 506/17 o výměře 65 m
2
 , par.č. 469/1 o výměře 

41 m
2
 ve vlastnictví Obce Ohrobec za část pozemku par.č. 469/11 

o výměře 64 m
2
 ve vlastnictví D.Kratochvíla. 

 

 

k bodu jednání 4)  

           Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 

1/2020 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 

veřejných prostranstvích. 



k bodu jednání 5)  

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o sdružení finančních 

prostředků na výstavbu vodovodního řádu v celkové hodnotě  

8.737.799.32 Kč vč. DPH.  Obec Ohrobec se bude podílet 16,422 

% nákladů tj. dle Smlouvy o dílo částkou 1.434.940,36 Kč se 

smluvními stranami: Obcí Libeř, Zvole, Okrouhlo, Březová-

Oleško a Vrané nad Vltavou. Pověřují starostu k podpisu 

smlouvy.  

 

k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o probíhajícím vyhlášeném 

konkurzu na pracovní pozici ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Ohrobec. 

 

 

k bodu jednání 7)   

a) Zastupitelstvo schvaluje rozšíření budovy školy o přístavbu o 

dvou místnostech. 

b) Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na přístavbu 

budovy základní školy na Ministerstvo financí a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy se společností Witero spol, s r.o. , která 

připraví a zajistí podání žádosti o dotaci. 

   

 

k bodu jednání 8)  

     Zastupitelstvo schvaluje koupi auta tovární značky Lada Niva 

pro JSDH Ohrobec od hasičů z Průhonic za cenu 30.001,- Kč. 

 

 

k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020: 

 výdaje -             368.410,-   Kč 

 příjmy           4.105.013,10  Kč 

 financování               -  683.396,90  Kč 

 

 

k bodu jednání 10) 

a) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení „uzavřeného“ výběrového 

řízení veřejné zakázky na stavební práce k projektu „výstavba 

obchodu v obci Ohrobec“ s kritérii:  předpokládaná cena 

2.500.000,- Kč bez DPH a doba realizace ve dnech dokončení 

stavby. 



 

b) Zastupitelstvo schvaluje členy výběrové komise pro výběrové 

řízení - stavba obchodu ve složení: 

Jiří Votánek, Vladimír Strouhal, Antonín Škorpa 

náhradník: Jiří Ovčáček 

 

 

c) Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 příkazní smlouvy se 

společností WITERO s.r.o. o provedení výběrového řízení 

veřejné zakázky s názvem: Výstavba obchodu v obci Ohrobec“ a 

pověřují starostu k podpisu Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je 

přílohou zápisu.  

 

k bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo  zanechává v platnosti jednací řád ze dne 

17.12.2014 a rozpouští komisi, která byla určena pro vytvoření 

nového jednacího řádu.  

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba           Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec     místostarosta obce Ohrobec 


