
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 3/2022/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 11. května 2022 

 

 

 

 

 

k bodu jednání 1) 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

 

k bodu jednání 2)     

Zastupitelstvo Obce Ohrobec bere na vědomí informaci o 

autobusové dopravě. 

 

K bodu jednání 3) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje navýšení kapacity 

Základní školy na 127 žáků a otevření 6. třídy. 

     

K bodu jednání 4) 

a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o zabezpečení 

administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce 

na akci: „Místní komunikace Ohrobec“ se společností WITENDR 

s.r.o., IČ: 071 87 041, za odměnu ve výši 30.000,- Kč bez DPH. 

Pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí výběrovou komisi ve složení: J. 

Votánek, A. Škorpa, J.Jeglík. Náhradník: J. Ovčáček.  

Zastupitelstvo stanovuje kritéria pro výběrové řízení: cena, 

termín plnění. 

 

 

K bodu jednání 5) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o zabezpečení 

přípravy žádosti na akci „Základní škola Ohrobec – 2. stupeň“ se 

společností WITENDR s.r.o., IČ: 071 87 041, za část odměny ve 

výši 25.000,- Kč bez DPH a zbývající část odměny ve výši 1,9 % 

z částky přiznané dotace bez DPH kdy bude žádost ze strany 

poskytovatele schválena. Pověřují starostu k jejímu podpisu.  

 



k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo bere na vědomí, že v současné době se nebude 

v ulici V Dolích přijímat žádná další dopravní opatření.   

      

k bodu jednání 7) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace o průběhu 

procesu změny ÚP č. 1. 

 

k bodu jednání 8) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace o průběhu 

procesu změny ÚP č. 2. 

        

 

k bodu jednání 9) 

a) 

Zastupitelé berou na vědomí informaci o sportovních hřištích 

mezi rybníky. 

 

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 

o dílo ze dne 29.9.2021, na akci „Obnova multifunkčního hřiště 

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

63489163, týkající se změn rozsahu prací, zvýšení nákladů o 

částku 140.062,24 Kč bez DPH. Pověřuje starostu k jeho 

podpisu.  

 

k bodu jednání 10) 

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje kupní smlouvu s Ing. Jiřím 

Vackem, nar. 3.5.1974, na základě geometrického plánu č. 1545-

70/2022 na pozemky par.č. 334/139 o výměře 285 m2 a par.č. 334/148 

o výměře 6 m2, za celkovou částku 1.309.500,- Kč. Pověřuji 

starostu ke jejímu podpisu.  

 

c) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje kupní smlouvu se 

společností BAUREKON Realitní I. s.r.o., IČ: 10676864, na 

základě geometrického plánu č. 1545-70/2022,  na pozemky 

par.č. 334/141 o výměře 61 m2, par.č. 334/142 o výměře 121 m2 a 

par.č. 334/143 o výměře 62 m2 za celkovou částku 1.098.000,- 

Kč. Pověřuji starostu ke jejímu podpisu.  

 

 



k bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo schvaluje provedení oprav komunikací Příčná, 

Lhotecká, Lipová, Na Širokém I, Károvská a Lísková firmou 

Zoubek s.r.o., IČO: 248 38 861 za cenu 268.800,- Kč + možnost 

uválcování 24.000,- Kč bez DPH.  

 

 

K bodu jednání 12) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí Rozpočtové opatření 

č. 2/2022 v celkové výši: 

Příjmy  1.802.589,28 Kč 

Výdaje      0,-  Kč 

Financování 1.802.589,28 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Otakar Janeba       Jiří Ovčáček                   

       starosta obce                     místostarosta obce  


