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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 24. 6. 2008 

 
 
Přítomní ZO:   Michaela Zázvorková, Bohumil Barda, Monika Hrubá, Milan Zier, Jiří Votánek, Vladimír 
 Škván, Robert Pikous  
Omluveni:  Marie Slavíčková, Milena Veselá 
Ověřovatelé zápisu:   Monika Hrubá, Jiří Votánek 
Zapisovatelka:  Michaela Zázvorková 
    
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili program zasedání, zapisovatelku i ověřovatele. 

 
1) Smlouva o komplexním provozování kanalizace a ČOV 

Obec obdržela návrh smlouvy a kalkulaci stočného od firmy Veolia a Aquaconsult. 
 
R. Pikous: „ Nabídkami se zabýval finanční výbor a navrhuje, aby zastupitelstvo vybralo nabídku firmy 

Veolia. 
 
Zastupitelé odsouhlasili v počtu 5ti hlasů návrh finančního výboru, aby obec podepsala smlouvu o 
komplexním provozování kanalizace a ČOV s firmou Veolia. 
 
Proti: R. Pikous  
Zdržel se: J. Votánek 
 

Kalkulace f. Veolia zahrnuje výši nájemného za provozovaný majetek 10 000 Kč/rok.  B. Barda navrhuje 
 zvýšit na 250.000,-Kč/rok. Z následující diskuze vznikl kompromisní návrh ve výši 160 000 Kč. 
 
Zastupitelé odsouhlasili v počtu 5ti hlasů roční nájemné ve výši 160 000 Kč 
Proti: B. Barda 
Zdržel se:   M. Zier 
 
Ze zasedání odešel J. Votánek 

 
2) Měsíční odměny zastupitelstva dle „přílohy č. 1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.“  

 
 Návrh V. Škvána z minulého zasedání: navrhuje zrušit komis, 

 
1. člen zastupitelstva obce   260,- Kč + příplatek za aktuální počet obyvatel 170,- Kč 
2. předseda finančního a kontrolního výboru 840,- Kč + příplatek za aktuální počet obyvatel 170,- Kč 
3. člen finančního a kontrolního výboru 540,- Kč + příplatek za aktuální počet obyvatel 170,- Kč 
4. neuvolněný místostarosta   7.220,- Kč + příplatek za aktuální počet obyvatel 

(Příplatky v případě člena ZO a zároveň výboru se nesčítají.) 
 

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili zrušení komisí a výše uvedené měsíční odměny dle „přílohy č. 1 
k nařízení vlády č.37/2003 Sb.“ s platností od 1. 7. 2008 

 
3) Rezignace zastupitele 
 
Pan Robert Pikous se odstěhoval z obce a dnes předložil rezignaci na člena zastupitelstva obce k 30. 6. 2008. 
 
4) Žádost ing. arch. Hany Vokrouhlecké o změnu podmínek platby za pozemek 341/16.   

 P. Vokrouhlecká žádá o možnost složit celou kupní ceny do advokátní úschovy společnosti Sládek & 
 Partners, advokátní kancelář, v.o.s.  
 

Zastupitelé odsouhlasili změnu platebních podmínek 6ti hlasů dle žádosti ing. arch. Hany Vokrouhlecké. 
Zdržel se: B. Barda 
 
Na zasedání se dostavila p. Veselá. 

 
Dotazy: 

 
p. Zárubová: Proč nejde internet v knihovně? 
 
Počítač v knihovně se porouchal, vzhledem k jeho stáří je případná oprava nerentabilní.  
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Několik zastupitelů se nabídlo, že se pokusí dodat nějaký starší náhradní počítač. 
 
p. Zárubová: Kdy dostane MěÚ Černošice podklady ke změně UPD od p. Maryšky? 
 
Obec poslala na ÚÚP Černošice společně se žádostí o projednání změny také kontakt na ing. arch. Maryšku.  

ÚÚP Černošice si podklady vyžádá přímo od něj. 
 
 

Info:  
a) Obec nabízí svoz BIOodpadu pro občany Ohrobce od firmy Pražské služby 
b) Dne 27. 6. 2008 se koná divadelní představení na hřišti u tenisového kurtu. 
c) Ve dnech 11. A 12. 7. proběhne v obci sběr velkoobjemového odpadu do přistavených kontejnerů na 

obvyklých místech. 
 
 
 
   Starostka poděkovala přítomným za účast a ukončila zasedání v 20:30 hodin. 
 
 
 
 
 
……………………………… ……………………………………… 
  Ing. Michaela Zázvorková     Bc. Bohumil Barda 
         starostka obce       místostarosta obce 

 
 
   
      …………………………….     ………………………………. 
               Monika Hrubá                 Jiří Votánek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Zapisovatelka:    M. Zázvorková 


