
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 7/2021/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 25. října 2021 

 

 

K bodu jednání 1)  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

 

K bodu jednání 2) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí zprávu kontrolního 

výboru. 

 

 

K bodu jednání  3)  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Směrnici pro nakládání 

s osobními údaji pro obec Ohrobec. 

 

 

K bodu jednání 4) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje zachování výše nájemného 

kanalizačních řadů a ČOV na rok 2022. 

 

 

K bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje zachování výše nájemného 

vodovodních řadů na rok 2022. 

 

 

K bodu jednání 6) 

a) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozhodnutí o výběru 

dodavatele na  Zpracování projektové dokumentace pro 

investiční akci „II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC, 

firmu Tre – Bon inženýring, s.r.o., IČ: 06979891, která 

provede práce celkovou částku 1.603.000,- Kč bez DPH. 

 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje uzavření  Smlouvy o 

dílo na „Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci 

„II. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBCI OHROBEC“ se společností Tre 

– Bon inženýring, s.r.o., IČ: 06979891 za celkovou částku 

1.603.000,- Kč bez DPH. Pověřuji starostu k jejímu podpisu.  

 



 

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 8 Smlouvy o 

komplexním provozování infrastrukturního majetku Obce Ohrobec, 

ze dne 1.1.2004 se spol. 1. SčV, a.s. IČ: 47549793,  na 

prodloužení trvání smlouvy na dobu určitou do 31.12.2022 a 

pověřují starostu k jeho podpisu.  

 

K bodu jednání 8) 

a)   Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Obecně závaznou 

vyhlášku o místním poplatku za odpad č. 1/2021.  

 

b) Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Zásady pro 

poskytování finančního příspěvku Obce Ohrobec na úhradu 

místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 

věci č. 1/2021.  

 

 

K bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 29.9.2021 na „Obnovu multifunkčního hřiště 

v obci Ohrobec“, se spol. JM Demicarr s.r.o. , IČ: 63489163, 

na snížení konečné ceny o 90.000,- Kč a zhotovení díla do 

30.6.2022. Pověřují starostu k jeho podpisu.  

 

 

K bodu jednání 10) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 30.9.2021 na „Opravu komunikace Jarovská, 

Šumavská, V Zahrádkách, Ohrobec“, se spol. ZNAKON, a.s., IČ: 

26018055, na zhotovení díla do 15.7.2022. Pověřují starostu 

k jeho podpisu. Dodatek č. 1 je přílohou tištěného zápisu. 

Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby od firmy ZNAKON vyžádal 

doplnění zdůvodnění prodloužení termínu před podpisem dodatku 

č. 1. 

 

 

K bodu jednání 11) 

a) Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Kupní smlouvu se 

společností Victoriaville LTD – organizační složka,IČ 24188743 

na pozemky par.č. 478/16 a 478/17 a dále pozemky vzniklé podle 

geometrického plánu č. 1503-9/2021 par.č. 478/26 o výměře 47 

m2, 478/27 o výměře 69 m2, 478/28 o výměře 200 m2, 478/13 o 

výměře 20 m2, 478/29 o výměře 118 m2, 478/14 o výměře 351 m2, 



478/15 o výměře 125 m2, 478/18  o výměře 253 m2 za celkovou 

částku 688.000,- Kč.  Pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

b) Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Darovací smlouvu se 

společností Victoriaville LTD – organizační složka,IČ 24188743 

a  přijímá  pozemky vzniklé podle geometrického plánu č. 1503-

9/2021 par.č. 478/11 o výměře 9 m2, 478/25 o výměře 12 m2, 

478/12 o výměře 642 m2, 478/22 o výměře 101 m2, 478/23 o výněře 

48 m2, 478/26 o výměře 7 m2, 478/19 o výměře 254 m2.  

 

 

k bodu jednání 12) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 

6/2021, kterými jsou celkově: 

• příjmy         1.595.558,71 Kč 

• výdaje     10.993.950,0  Kč 

• financování   12.589.508,71 Kč          

 

 

k bodu jednání 13) 

Zastupitelstvo bere na vědomí informace o „školní ulici 

V Dolích“. 

 

 

K bodu jednání 14)  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje a souhlasí s podáním 

žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací do 

programu MMR dotační titul 117d8210A Podpora obnovy místních 

komunikací. 

 

K bodu jednání  15) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje  vyhlášení záměru prodat 

pozemky par.č. 477/2 o výměře 50 m2 a pozemek par.č. 368/25 o 

výměře 2 m2, vymezené geometrickým plánem  č. 3501/2020-210 ze 

dne 15.12.2020, které vzniknou oddělením ze stávajících 

pozemků par.č. 477 a 368/1. Otevírání nabídek bude 11. 11. 

2021 v 11 h.   

Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek: Antonín 

Škorpa,  Jiří Ovčáček,  Jan Jeglík       

náhradník: Jiří Votánek 

 

 

k bodu jednání 16) 

Zastupitelstvo schvaluje zahájení příprav na výstavbu pomníku 

americkému pilotovi. 



 

K bodu jednání 17) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec schvaluje  Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 26.7.2021 na „Chodník v ulici U Rybníků II“, se 

spol. Ridera Bohemia a.s., IČ: 26847833, na dodatečné práce 

v částce 62.171,51 Kč bez DPH. Pověřují starostu  k jeho 

podpisu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Otakar Janeba     Jiří Ovčáček                   

   starosta obce                   místostarosta obce  

 


