
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 8/2022/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 7. prosince 2022 

 

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce  

 

2. Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Patronátní prohlášení 

vůči České spořitelně, k úvěru, který čerpají Technické služby 

Dolnobřežansko s.r.o..   

 

3. Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyhlášení záměrů: 

a)pronajmout horní rybník za podmínek: zarybnění 5 – 6 

metráky ryb (mix), udržování břehů v čistotě, sekání trávy, 

úklid odpadků, udržování keřového porostu, odstraňování 

plovoucích věcí z hladiny rybníka (větve-různé předměty-

nečistoty), v období záplavových dešťů dbát na volný odtok 

z výpusti rybníka, zabránit jeho ucpání, umožnit SDH 

využívat vodu z rybníku.  Minimální cena nájmu je 2000,- 

Kč/ročně. V případě více nabídek má přednost trvale bydlící 

z Ohrobce. 

b)pronajmout objekt v ulici K Lesíčku č.p. 553, včetně 

přilehlé zahrady par.č. 352/4 za účelem řádného celoročního 

využívání budovy s veřejně prospěšnými aktivitami. 

 

 

4. Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Studii investičního 

záměru „koncepce odkanalizování a čištění odpadních vod z obce 

Ohrobec“ od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, 

a.s. Nábřežní 4, Praha 5, IČ: 47116901.  

 

5. Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyhodnocení 

vodohospodářského majetku za rok 2022 od společnosti 1. SčV, 

a.s.  s návrhem minimálního čerpání finančních prostředků v 

roce 2023 pro vodovod a kanalizaci. 

 

6. a) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje směnu pozemků  

par.č. 334/152 o výměře 9 m2 a par.č. 334/153 o výměře 44 m2 



v majetku společnosti Baurekon Realitní I, s.r.o. IČ: 10676864 

za pozemek par.č. 478/32 o výměře 6 m2 ve vlastnictví obce 

Ohrobec.  

 b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Směnnou smlouvu 

pozemků par.č. 334/152 o výměře 9 m2 a par.č. 334/153 o výměře 

44 m2 v majetku společnosti Baurekon Realitní I, s.r.o. IČ: 

10676864 za pozemek par.č. 478/32 o výměře 6 m2 ve vlastnictví 

obce Ohrobec. Pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

 

7) Zastupitelstvo schvaluje na rok 2023: 

a) stočné ve výši 52,11 Kč bez DPH 

b) vodné ve výši 69,98 Kč bez DPH. 

 

8) Zastupitelstvo obce Ohrobec  schvaluje  cenovou přílohu 

pro rok 2023 ke smlouvě o dílo č. S020101014, uzavřenou dne 

18.12.2002 se společností FCC Česká republika, s.r.o., IČ: 

45809712, kdy dochází k navýšení cen oproti roku 2022 

nakládání s  komunálními odpady o 15 % , separace: plast, 

sklo, kov, olej o 18%, papír o 40% a nebezpečný odpad o 25%. 

Pověřují starostu k jejímu podpisu 

 

 

9) a) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočet na rok 

2023 

• Příjmy celkem:    23.500.000,- Kč 

• Výdaje celkem:        24.500.000,- Kč 

• Financování celkem:    1.000.000,- Kč  

 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje poskytnutí 

neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola 

a Mateřská škola Ohrobec, příspěvková organizace ve výši 

1.650.000,- Kč.  

 

 

10) a) Pověření č. 2 

Zastupitelstvo obce Ohrobec pověřuje starostu k provedení 

možného rozpočtového opatření nutného k financování obce ve 

volebním období 2022 - 2026: 

 

a) zapojení účelově přidělených finančních prostředků 
z jiných rozpočtů, příp. od jiných subjektů (může navýšit 

celkový objem příjmů i výdajů o stejnou výši - tzn. o 

výši  přijaté dotace, příspěvku, daru či jiného příjmu + 

podíl na spolufinancování) 



b) převod finančních prostředků z důvodu objektivně 

působících skutečností, které ovlivňují plnění rozpočtu, 

pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční 

prostředky obce (tzn. nezvyšuje se celkový objem výdajů 

obce)  

 

c) zapojení finanční rezervy na plánované výdaje:     
ČOV, škola II. stupeň, rozšíření vozovky – hráz, 

komunikace. 

 

O rozpočtovém opatření bude starosta informovat zastupitelstvo 

na nejbližším zasedání. 

 

b) Pověření č. 3 

Zastupitelstvo obce Ohrobec pověřuje starostu k provedení 

případného rozpočtového opatření č. 6 do 31.12.2022. O 

provedeném opatření bude starosta informovat ZO na nejbližším 

zasedání.  

11) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informaci 

starosty obce, že se tento obod Změna č. 2 ÚP Ohrobec a Smlouva 

na zpracování změny č. 2 ÚP Ohrobec přesouvá na další zasedání 

zastupitelstva. 

12) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o příspěvku 

s obcí Dolní Břežany, IČ: 00241202, kdy obec Ohrobec poskytne 

finanční příspěvek na stravování dětí, žáků a zaměstnanců 

Základní školy v Ohrobci ve výši 322.350,40 Kč  a  obec Dolní 

Břežany poskytne finanční příspěvek ve výši 88.800,- Kč za 

rozvoz svačin a obědů pro MŠ v Dolních Břežanech. Pověřují 

starostu k jejímu podpisu. 

 

 

13) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje poskytnout finanční 

příspěvek 100,- Kč společnosti Kvalitní podzim života, z.ú., 

IČ: 033 38 878  na hodinu základní pečovatelské péče pro 

občany obce Ohrobec. 

 

14) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o 

bezúplatném převodu movitých věcí z majetku obce 

s příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola 

Ohrobec, IČ: 08907960 na nádobí, hračky, učební pomůcky a 

pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

 

15) a) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyúčtování dotací 

poskytnutých v roce 2022. 



 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyhlášení dotací 

na rok 2023 a stanovení jejich pravidel, stejných jako 

v předešlých letech s výjimkou, že dotace není možná použít na nákup 

odměn, diplomů a pohárů. Žadatelé mohou své žádosti podat do 

30.1.2023 do 18 h. na podatelně OÚ Ohrobec. 

 

 

16) a) Zastupitelstvo obce Ohrobec souhlasí s podáním žádosti 

o dotaci na  „Pořízení kompostérů pro občany  Ohrobce“  

z programu OPŽP, 24. výzvy, Podpora přechodu na oběhové 

hospodářství účinně využívající zdroje, Kompostéry pro 

předcházení vzniku komunálních odpadů. 

 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje  nabídku společnosti 

X.com base, IČ: 24732311, na kompletní administraci zakázky 

„Pořízení kompostérů pro občany Ohrobce“ od podání žádosti o 

dotaci, výběrového řízení, včetně administrace dotace za 

celkovou částku 116.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Otakar Janeba         Mgr. Bc. Jan Jeglík                    

     starosta obce                       místostarosta obce 


