
Obec Ohrobec 
V Dolích 5, 252 45 Ohrobec 

IČO: 00 24 14 91 
 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 7. 4. 2009 
Začátek zasedání na OÚ  -  19:00 hodin 
 
Přítomni:  Ing. M. Zázvorková,  Bc. B. Barda, M. Hrubá, M. Krkošková, Ing. T. Maruniak, 
M. Slavíčková, J. Votánek, M..Zier,   
Ověřovatelé: Hrubá, Slavíčková 
Zapisovatelka: Adamkovičová 
 
Program zasedání:  

1.   Rezignace zastupitele 
2     Žádost o dotaci z programu FROM – oprava komunikace 
3.   Smlouva o poskytování expertní pomoci 
4. Žádost o dotaci z fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje 
5. Žádost o dotaci z Fondu životního prostředí  
6. Přijetí daru PK 358/3 45m2 p. Koseková, PK 357/7 56m2 Abatis část pozemku KN 351/4 

od DB 
7.   Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ na pozemek 263/24 
8. Nájem kurtu 
9. Různé:  

- rezignace místostarosty 
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání 
 
1) Rezignace zastupitele Ing. V. Škvána. Ing. Škván z důvodu umístění svého dítěte 
do mateřské školky, byl nucen odhlásit se z trvalého pobytu v obci a tím mu zanikl mandát 
zastupitele.  Další z kandidátů na zastupitele je Ing. Jechová. Ing. Šárka Jechová předložila 
rezignaci na zastupitele ze stejných důvodů jako Ing. Škván. Jelikož paní Jechová je poslední 
na kandidátce SNK, klesl počet zastupitelů z 9 na 8. 
 
2) Žádost o dotaci z programu FROM (fond rozvoje obcí a měst) – rekonstrukce komunikace. 
Jednalo by se o rekonstrukci komunikace Károvská. Dotační titul vypsán na opravu 
komunikace v max. výši 10 milionu Kč.  
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili podat žádost o dotaci z programu FROM v roce 2009 
na akci „Rekonstrukce komunikace Károvská v obci Ohrobec“. 
 
3) Smlouva o poskytování expertní pomoci s firmou Executive Project Group, a.s. Jedná se o 
spolupráci firmy v rámci dotačního programu Středočeského kraje Fond rozvoje obcí a měst 
(FROM) 
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili uzavřít smlouvu s firmou Executive Project Group, 
a.s. o poskytování expertní pomoci v rámci dotačního programu Středočeského kraje Fond 
rozvoje obcí a měst.  
 
4) Žádost o dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského 
kraje.  
a) žádosti o dotaci pořízení, instalace a zprovoznění dopravně bezpečnostního zařízení 
v podobě měřiče a ukazatele rychlosti vozidel (ulice Břežanská); 
b) žádost o dotaci na financování dopravně organizačního opatření a stavebních úprav, 
zajišťujících snížení rizik v silničním provozu (přechod na ulici Károvská – u pekárny 
Beruška) 
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a) Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili podání žádosti o dotaci na pořízení, instalace a 
zprovoznění dopravně bezpečnostního zařízení v podobě měřiče a ukazatele rychlosti vozidel 
z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje.  
b) Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili  podání žádosti o dotaci na financování dopravně 
organizačních opatření a stavebních úprav, zajišťujících snížení rizik v silničním provozu 
z Fondu dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje. 
 
5) Žádost o dotaci z fondu životního prostředí – rekonstrukce kanalizační sítě (přečerpávacích 
stanic). 
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili podat žádost o dotaci na rekonstrukci kanalizační sítě 
(přečerpávacích stanic) z Fondu životního prostředí. 
 
6) Přijetí daru – jedná se o části komunikací – PK 358/3 - 45 m2 od paní Kosekové, PK 357/7 
– 56 45 m2 od firmy Abatis  a část pozemku KN 351/4 od obce Dolní Břežany. 
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili přijetí daru – část komunikace - PK 358/3 - 45 m2 od 
paní Kosekové, PK 357/7 – 56 45 m2 od firmy Abatis  a část pozemku KN 351/4 od obce 
Dolní Břežany. 
 
7) Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ na část pozemku par. č. 263/24 (v ulici 
Lhotecká). Smlouva o smlouvě budoucí na toto věcné břemeno byla uzavřená v roce 2007. 
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ na 
část pozemku par. č. 263/24.  
 
8) Nájem tenisového kurtu na dobu 1 roku -  na veřejnou vyhlášku se přihlásil jediný zájemce 
– paní Marcela Slavíčková. Má zájem o uzavření nájemní smlouvy na tenisový kurt v obci, 
Navrhuje výši nájmu 8.000,-Kč/rok. 
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout na rok tenisový kurt paní Marcele 
Slavíčkové s výší nájmu 8.000,-Kč/rok.  
 
9) Rezignace Bc. Bohumila Bardy na pozici místostarosty.  
Pan Barda ze své pozice místostarosty nabádal místní občany, aby se všichni přihlásili 
k trvalému pobytu v obci, kde skutečně žijí. Bohužel jeho manželka byla nucena se odhlásit 
z obce proto, aby mohla umístit nejmladší dceru do MŠ. V současné době není možné umístit 
děti z naší obce do mateřských školek v okolí a v Praze přijmou děti pouze s trvalým pobytem 
v místě. Z tohoto, ale i důvodů časový a pro neshody s některými ZO skládá funkci 
místostarosty obce. Zastupitelem zůstává, neboť nechce dále snižovat počet už tak 
zmenšeného počtu zastupitelů – viz bod 1. 
 
10) a) Volba nového místostarosty – starostka žádá přítomné o podání návrhů: 
J. Votánek – na poradě zastupitelů byl již navržen pan Zier, který je jak z časových důvodů, 
tak se zkušenostmi z minula vhodným kandidátem. 
Zastupitelé zvolili pana Milana Ziera místostarostou obce v počtu 6 hlasů. Zdržel se: M. 
Zier, B. Barda 
 
10) b) Měsíční odměna pro neuvolněného místostarostu je 15.800,-Kč/ měsíčně. 
Zastupitelé odsouhlasili měsíční odměnu místostarostovi M. Zierovi ve výši  
15.800,- Kč/měsíčně v počtu 7 hlasů. Zdržel se: M. Zier. 
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11) Nové složení kontrolního výboru – starostka Zázvorková navrhuje sloučit kontrolní a 
finanční výbor v jednu složku ve složení: předseda: T. Maruniak, členové: M. Slavíčková, M. 
Krkošková. 
Zastupitelé odsouhlasili Kontrolní a finanční výbor ve složení: předseda: T. Maruniak, 
členové: M. Slavíčková, M. Krkošková v počtu 7 hlasů. Zdržela se: M. Slavíčková. 
 

 
Starostka ukončila jednání v 19.45 hodin 
 
 
 
 
 

………………………………      ......................................... 

    Ing. Michaela Zázvorková                Bc. Bohumil Barda 

      starostka obce                    místostarosta obce 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  ……………………….  ……………………………. 

         Monika Hrubá         Marie Slavíčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka:   ……………………… 

    Hana Adamkovičová 
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