
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 4/2022/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 29.čevrna 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) 

a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje závěrečný účet obce za 

rok 2021, bez výhrad a připomínek     

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje účetní závěrku obce 

Ohrobec za rok 2021, a to bez výhrad a připomínek. 

 

c) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje účetní závěrku za rok 

2021 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Ohrobec, příspěvková organizace. 

 

d) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje rozdělení zisku 

příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Ohrobec, příspěvková organizace takto: 18.000,- Kč do fondu 

odměn a 123.779,67 Kč do rezervního fondu. 

 

 

K bodu jednání 4) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve výši 

187.586,- Kč z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského 

fondu životního prostředí a zemědělství a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce 

Horního rybníka v obci Ohrobec“  ev. č. projektu 

FŽP/RVN/046893/2022. 

 

 



 

 

k bodu jednání 5) 

a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o spolupráci při 

pořádání divadelního představení se společností Divadlo Verze 

s.r.o., IČO: 06653383 za částku 65.000,- Kč bez DPH a pověřuje 

starostu k jejímu podpisu.  

 

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o provedení 

představení se společností Divadlo Kampa o.p.s., IČO: 26559625 

za částku 9.500,- Kč a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

      

k bodu jednání 6) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje plán financování obnovy 

vodovodů a kanalizací. 

 

k bodu jednání 7) 

a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje STOP STAV v připojování 

na ČOV v Ohrobci.  

 

b) 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování Studie koncepce 

odkanalizování a čištění odpadních vod z obce Ohrobec 

společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., IČ: 

47116901 za cenu 140.000,- Kč bez DPH. 

        

 

k bodu jednání 8) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje 1. Změnu zřizovací 

listiny příspěvkové organizace obce Ohrobec Základní škola a 

Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace. 

 

k bodu jednání 9) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 

3/2022, kterým jsou celkově: 

• příjmy             12.961.972,- Kč 

• výdaje                300.000,- Kč 

• financování      12.661.972,- Kč 

 

 

 

 



k bodu jednání 10) 

a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Dodatek č. 3 Smlouvy o 

dílo se společností Znakon, a.s., IČ: 26018055, kdy se cena za 

zhotovení díla navyšuje o částku 2.441.432,30 Kč bez DPH na 

cenu celkem 11.270.391,64 Kč bez DPH. Pověřuje starostu k jeho 

podpisu 

 

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje podání žádosti o dotaci 

z fondu rozvoje obnovy venkova ve výši 1.350.000,- Kč 

 

 

K bodu jednání 11) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Dodatek č. 9 Smlouvy o 

provozování infrastrukturního majetku Obce Ohrobec se 

společností 1. SčV, a.s., IČ: 47549793, kdy se prodlužuje 

trvání smlouvy do 31.12.2023. Pověřuje starostu k jeho podpisu 

 

 

 

K bodu jednání 12) 

a) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje založení dobrovolného 

svazku obcí Březová – Oleško, Vrané nad Vltavou, Okrouhlo, 

Ohrobec a Zvole. 

 

b) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje nabídku právních služeb 

společnosti Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o, IČ: 

03235858 týkající založení dobrovolného svazku obcí Březová-

Oleško, Vrané nad Vltavou, Zvole, Ohrobec a Okrouhlo, za celkovou 

částku 100.000,- Kč bez DPH, podíl obce Ohrobec je 20.000,- Kč 

bez DPH. 

 

K bodu jednání 13) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje navýšení vodného od 

1.7.2022  o 2,9 Kč na částku 61,87 Kč bez DPH. 

 

 

K bodu jednání 14) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje stanovení počtu 

zastupitelů na další volební období v počtu 9 členů.   

 

 

K bodu jednání 15) 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  Dodatek č. 2 Smlouvy o 

poskytování služby rozvozu obědů se společností Služby KPŽ, 

s.r.o., IČ: 05002427, kdy se cena za dodávku služby zvyšuje na 



20,- Kč za každý jeden dodaný oběd. Pověřuje starostu k jeho 

podpisu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Otakar Janeba       Jiří Ovčáček                   

       starosta obce                     místostarosta obce  


