
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 4/2021/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 9. června 2021 

 

 

 

K bodu jednání 1) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

 

k bodu jednání 2) 

Zastupitelstvo bere na vědomí diskuzi školy, včetně 

připomínek, které zde byly vzneseny a bude se jimi zabývat.  

 

 

k bodu jednání 3) 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu č. 08-2021 na zpracování 

Změny č. 1 Územního plánu Ohrobec s Ing. arch. Miličem 

Maryškou, IČ: 16125703 za cenu 78.000,- Kč bez DPH a povařuje 

starostu k jejímu podpisu. 

 

k bodu jednání 4) 

Zastupitelstvo schvaluje objednávku na provedení inženýrsko-

geologického průzkumu na pozemku par.č. 469/5, k.ú. Ohrobec za 

cenu 139.000,- Kč bez DPH, na firmu Chalupa GGS s.r.o. ,  

IČ: 271 461 03. 

 

k bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění výkonu 

funkce technického dozoru investora pro stavbu „Přístavba ZŠ – 

Ohrobec“ s Ing. Miroslavem Běhounem, IČ: 16939646 za cenu 

28.800,- Kč bez DPH  a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

k bodu jednání 6) 

 a)     Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od 

Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Rekonstrukce a 

přestavba veřejných budov,  na akci „Přístavba Základní školy“  

ve výši 1.460. 763,- Kč. 

 

 b)  Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od 

Ministerstva pro místní rozvoj, z programu Podpora budování a 

obnovy aktivního a pasivního odpočinku, na akci  



„Rekonstrukce hřiště v obci Ohrobec“  ve výši 2.000.000,- Kč. 

 

 c) Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace od Ministerstva 

pro místní rozvoj, z programu Podpora obnovy místních 

komunikací, na akci „Rekonstrukce místních komunikací ulice 

V Zahrádkách, Šumavská a Jarovská“  ve výši 9.031.554,- Kč. 

 

 d)  Zastupitelstvo schvaluje společnost WITERO s.r.o., IČ: 

24235865, která bude administrovat výběrová řízení na 

dodavatele stavby na akce „Rekonstrukce hřiště“ a 

„Rekonstrukce místních komunikací“. 

 

 e)1) Zastupitelstvo schvaluje složení výběrové komise na 

VŘ „Rekonstrukce hřiště“ ve složení: V. Strouhal, J. Votánek, 

J. Ovčáček. Náhradník je J. Jeglík  

 

 e)2) Zastupitelstvo schvaluje složení výběrové komise na 

VŘ „Rekonstrukce místních komunikací“ ve složení: A. Škorpa, 

J. Jeglík, J. Ovčáček. Náhradník je J. Votánek. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                    

        starosta obce                   místostarosta obce  


