
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 5/2020/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 10. srpna 2020 

 

k dobu jednání 1)   

  Zastupitelstvo bere na vědomí informace z obce. 

  

k bodu jednání 2)   

 a) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na  

projekt „Restaurování a obnovu litinového křížku na žulovém 

podstavci v obci Ohrobec“. Výběrová kritéria: cena 70 % cena; 

termín stavby 30 %. 

Složení výběrové komise: J. Ovčáček, J. Votánek, A. Škorpa 

Náhradník: M. Červenka 

 

 b) Zastupitelstvo přijímá dotaci od Ministerstva 

zemědělství ve výši 76.475,- Kč z programu 12966 – Údržba a 

obnova kulturních a venkovských prvků na projekt s názvem 

„Restaurování a obnova litinového kříže na žulovém podstavci 

v obci Ohrobec“.  

  

k bodu jednání 3) 

 Zastupitelstvo souhlasí s Dodatkem č. 7 Smlouvy o 

komplexním provozování infrastrukturního majetku Obce Ohrobec 

ze dne 1.1.2004 se společností 1. SčV, a.s. , který se týká 

prodloužení trvání smlouvy do 31.12.2021 a pověřují starostu 

k podpisu Dodatku č. 7. 

k bodu jednání 4) 

 

 a)  Zastupitelstvo revokuje bod 15), usnesení č. 4/2020 

z 22.6.2020 – schválení Smlouvy o uzavření budoucí darovací 

smlouvy s Obcí Dolní Břežany. 

  

 b) Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 

darovací smlouvy na ½  vlastnického podílu par.č. 175/2, 

včetně vysázených 3 líp a staveb 4 pískovcových bloků, z nichž 

jeden je pomník ke 100.výročí vzniku Československé republiky 

s Obcí Dolní Břežany a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

Návrh Smlouvy o uzavření budoucí darovací smlouvy je přílohou 

zápisu.   

 

k bodu jednání 5) 

 Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu na zhotovení lesního 

hospodářského plánu na období od 1.1.2022 do 31.12.2031 se 

společností Lesoprojekt Stará Boleslav s.r.o. za smluvní cenu 



450,- Kč (bez DPH) za 1 ha pozemků zahrnutých do LHP a 

pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

k bodu jednání 6) 

 

 a) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 

opravdu komunikací. Výběrová kritéria: 70 %; termín stavby 30 %. 

Složení výběrové komise:  V. Strouhal, A. Škorpa, J. Votánek 

Náhradník: J. Ovčáček 

 

 b) Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění 

přípravy a průběhu výběrového řízení veřejné zakázky 

„Rekonstrukce místních komunikací v obci Ohrobec“ se 

společností WITERO s.r.o. za celkovou částku 17.000,- Kč bez 

DPH a pověřují starostu k jejímu podpisu.   

 

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh rozpočtu příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Ohrobec, který bude řádně vyvěšen. Dále 

bere na vědomí poskytnutí příspěvku zřizovatele této 

organizaci ve výši 102.000,- Kč. 

 

k bodu jednání 8) 

 Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení na 

provozovatele obchodu Smíšeného zboží v obci Ohrobec pana 

Nguyen Quy Nghi za nájemné  6.000,- Kč/měsíčně, s otevírací 

dobou 07:00 – 21:00 hodin denně včetně víkendů. 

 

k bodu jednání 9) 

 Zastupitelstvo schvaluje volební řád školské rady Základní 

školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvková organizace a 

pověřují starostu k jeho podpisu.  

 

k bodu jednání 10) 

 

 Zastupitelstvo schvaluje Zřizovací listinu školské rady 

Základní školy a Mateřské školy Ohrobec, příspěvková organizace a 

pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

 

 

 

 

 

 Ing Otakar Janeba           Jiří Ovčáček 

   starosta obce Ohrobec     místostarosta obce Ohrobec 

 


