
 

      

      OBEC OHROBEC 

Výpis usnesení č. 1/2023/Z 

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec konané  

dne 1. února 2023 

 

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce  

 

2. Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí podepsání Smlouvy 

o zřízení věcného břemene č. IV-12-6026908/1 na základě 

pověření zastupitelstva ze dne 12.10.2022. 

 

 

3. Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí rozpočtové 

opatření č. 6/2022: 

• Příjmy celkem:          7.779.445,- Kč 

• Výdaje celkem:                 41.535,- Kč 

• Financování celkem:     7.737.910,- Kč  

 

 

4. Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Příkazní smlouvu na 

administraci dotace na pořízení kompostérů pro občany obce 

Ohrobec se společností X-COM BASE s.r.o., IČ: 24732311 za 

celkovou částku 116.000,- Kč a pověřuje starostu k podpisu 

smlouvy. 

 

5. Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o zřízení 

služebnosti na pozemku par.č. 432/17 ve prospěch pozemku 

par.č. 430/21 s paní Annou Misarošovou a pověřuje starostu 

k podpisu smlouvy. 

6. a) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti – inženýrské sítě na pozemku 

par.č. 456/8, k.ú. Ohrobec mezi organizací OHROBEC z.s., Obcí 

Ohrobec a paní Annou Zierovou a pověřují starostu k jejímu 

podpisu. 

 b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o smlouvě 

budoucí o zřízení služebnosti – inženýrské sítě na pozemcích 

par.č. 132/2 a 133/5, k.ú. Zvole mezi organizací OHROBEC 

z.s.,Obcí Ohrobec, paní Janou Pečenkovou a Marií Šromovou a 

pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 



7) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o příspěvku 

na dovoz svačin a obědů pro MŠ Dolní Břežany ve výši 400,-Kč 

za 1 den rozvozu s obcí Dolní Břežany, IČ: 00241202 a pověřují 

starostu k jejímu podpisu. Před podpisem bude opraveno datum 

v bodě 4, v čl. I. 

8) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Smlouvu o podpoře 

obce při poskytování terénních sociálních služeb pro občany 

obce ve výši 100,- Kč/hodinu, do maximální výše 10.000,- Kč za 

kalendářní rok se společností Kvalitní podzim života, z.ú., 

IČ: 03338878 a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

9)   Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dohodu o rozdělení 

společné věci pozemku par.č. 267/62 na pozemky par.č. 267/62 a 

267/65, podle GP č. 1495-5/2021 ze dne 18.1.2021 s Ing. 

Lubomírem Hezinou a pověřují starostu k jejímu podpisu. 

 

10) a) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje pronájem 

nemovitosti č. popisné 553 v ulici K Lesíčku skautům z Ohrobce 

za nájemné  1,- Kč/ rok. Zastupitelé pověřují starostu 

k podpisu nájemní smlouvy. 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec revokuje v usnesení č.8/2022/Z, 

bod 3)a) pronájem horního rybníku s tím, že schvaluje 

provozování rybníku v režii obce.  

 

11) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí podání žádosti 

na stavební povolení na vybudování zastávky Zálepy – Dolní 

Břežany.  

12) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí variantní 

řešení stavby nové ČOV na parcele č. 470/1. 

 

 

13) a) Zastupitelstvo obce Ohrobec revokuje v usnesení  

       č. 2/2022, bod č. 2/5/2022/Z.  

 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí změnu ÚP č. 2  

na variantní umístění nové ČOV na pozemku par.č. 470/1 proti 

původnímu návrhu na pozemku par.č. 470/2 a rozšíření změny ÚP 

č. 2 o řešení přístupové cesty na pozemcích č. 252/6, 252/27 a 

211/18 pro přístup ke sběrnému dvoru. 

 

14) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje navržené dopravní 

opatření pro ulice V Zahrádkách, U Rybníků I, U Rybníků II, 

pro ulici V Dolích i s úpravami pana Strouhala a podání 

žádosti o povolení tohoto opatření na zkušební dobu 1 rok. 



 

15) a) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí současný 

stav zpracování projektu na stavbu II. stupně ZŠ. 

b) Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje vyhlášení nového 

výběrového řízení na projektanta stavby II. stupně ZŠ, které 

provede firma WITENDR s.r.o., IČ: 07187041 za částku 30.000,- 

Kč bez DPH. Pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

c) Zastupitelstvo obce Ohrobec volí výběrovou komisi na VŘ – 

vypracování projektu stavby školy II. stupně ve složení: Jan 

Jeglík, Martin Jech. Libor Palas, náhradník O. Janeba.  

Kritéria pro VŘ: 70% cena, 30% termín. 

 

 

16) Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí vyhlášení 

konkurzu na ředitele Základní školy a Mateřské školy, 

příspěvková organizace. 

 

 

 

17)  Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje úpravu odměn pro 

zastupitele od 1.2.2023: 

 

• Místostarosta       18.000,- Kč 

• Předseda výboru   3.800,- Kč 

• Člen výboru    3.100,- Kč 

• Člen zastupitelstva   1.900,- Kč 

• Člen výboru, který není zastupitelem: 1.200,- Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Otakar Janeba         Mgr. Bc. Jan Jeglík                    

     starosta obce                       místostarosta obce 


