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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 28. 12. 2010
začátek zasedání 19:00 hodin

Přítomni: Ing. Michaela Zázvorková, PhDr. Pavel Makovský, Jiří Votánek, Monika Hrubá, 
Andrea Peroutová, Michal Machata, MgA. Lukáš Miffek 
Omluveni: Ing. Jan Klak, Ing. Tomáš Maruniak

Ověřovatelé: Monika Hrubá, Andrea Peroutová Zapisovatel: Bc. Bohumil Barda

Program:
1) Pověření k případnému rozpočtovému opatření, které by vzniklo do konce r. 

2010.
2) Schválení podání žádosti o dotaci včetně závazku spolufinancování.

a) Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS
b) Fondu podpory a obnovy památek (na rekonstrukci a posunutí zvoničky "Podpora 

obnovy kulturních památek " nebo "Podpora drobných památek")
c) FROM

3) Zprávy místostarostů.
a) J. Votánek – (v termínu 14. 12. 2010 nedodáno, odloženo) Projekty inventura 

technického vybavení, zimní údržba.
b) P. Makovský

- Zmapování dotačních možností z EU pro obec (termín 31. 12. 2010)
- Zmapování dalších možností získávat peníze z ČR - především kraj a 
ministerstva (termín 28. 2. 2011)

4) Dopis pí. D. Zárubové.
5) Různé – diskuse.

Zastupitelé hlasovali o zapisovateli, ověřovatelích zápisu a programu zasedání takto:
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

1. Rozpočtové opatření ke konci roku 2010
M. Zázvorková: Již dnes je jasné, že bude třeba rozpočtové opatření provést. Např. bylo 

nutné koupit odcizené dopravní značení – zrcadlo, zřejmě dojde i k navýšení nákladů na zimní 
údržbu.
Zastupitelé pověřují M. Zázvorkovou provedením rozpočtového opatření.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

2. Schválení podání žádosti o dotaci včetně závazku spolufinancování.

a) Na vybavení pro JPO Ohrobec z Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci včetně závazku spolufinancování.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

b) Na rekonstrukci a posunutí zvoničky na hřišti před obecním statkem z Fondu podpory a 
obnovy památek "Podpora obnovy kulturních památek " a "Podpora drobných památek".



Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91
www.ohrobec.cz podatelna@ohrobec.cz

Strana 2/4

Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci včetně závazku spolufinancování.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

c) Na rekonstrukci chodníků, zasíťovaných komunikací, ČOV a sportoviště ze Středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst  ("Velké projekty" a "Program obnovy venkova“) 
Zastupitelé schvalují podání žádosti o dotaci včetně závazku spolufinancování.

Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

3. Zprávy místostarostů:3a) P. Makovský – plní jeden z jeho úkolů daných ZO – „Zmapování 
dotačních možností z EU a dalších možností získávat peníze z ČR (kraj a ministerstva) pro obec
Ohrobec“.

AKTUÁLNÍ (od prosince 2010 do ledna 2011):

a) Volnočasové centrum – Nadace ČEZ – bylo podáno v prosinci 2010

b) Místní komunikace, nebo chodníky, nebo čistička (na základě konzultací vhodnosti na 

kraji) bude podána z FROMu k 15. 1. 2011

c) Hasiči – FROM k 15. 1. 2011

d) Zvonička – FROM k 15. 1. 2011 

e) Sportoviště – Nadace ČEZ k 31. 1. 2011

ROK 2011 od února dále:

a) Místní komunikace – pokud ne FROM, tak ROP SČ (po vyhlášení výzvy)–

pravděpodobně jaro 2011

b) Čistička, přečerpávačka kalů – pokud ne FROM - PRV – podzim 2011 

c) Sportoviště – ROP SČ, pokud bude výzva ještě vyhlášena

d) Vodovody a kanalizace - PRV – podzim 2011 

e) Ostatní podle aktuálních možností a připravenosti 

P. Makovský navrhuje ZO vzít tento materiál na vědomí a přimout usnesení tohoto znění:

„Pokud dojde kdykoli v období mezi jednáními zastupitelstva k možnosti podat žádost o dotaci 

(grant a podobně) pověřuje a zmocňuje zastupitelstvo Pavla Makovského ke všem potřebným 

úkonům, stejně jako k rozhodnutí o případné možnosti vybrat zpracovatele žádosti při zachování 

pravidla ekonomické výhodnosti (nebude placen poplatek za zpracování žádosti, pouze v případě 

přidělení prostředků a jeho výše nepřekročí 6% získaných prostředků).

Zastupitelé berou předložený materiál na vědomí .
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

Zastupitelé schvalují předložené usnesení bezezměn.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

3b) J. Votánek – Projekty inventura technického vybavení, zimní údržba.
Písemnou zprávu předloží e-mailem ZO dodatečně. Nyní uvádí: 
 Dostal čísla za období 2006-2010 od paní Pavelkové, za zimní údržbu a musí konstatovat, 

že se v tom nevyzná a může udělat jen velmi hrubý odhad. 
 Multikára s náhonem na včechna čtyři kola se rozbila a proto byl sypač přemontován na 2. 

multikáru (OLA). Radlice na ní namontovat prý nejde .



Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91
www.ohrobec.cz podatelna@ohrobec.cz

Strana 3/4

 Na zimní údržbu navrhuje využít p. Krupičku ml. ze Zvole (Krupička st. prohrnuje pro obec 
Zvole a mají tak s údržbou zkušenosti a cena za hodinu je nižší než u f. Kapela). Disponují 
traktorem s radlicí a dohodl s ním, že bude jezdit, jakmile bude sněžit. 
M. Zázvorková: Cena pana Kapely (se kterým má obec již několik let smlouvu) je za 
multikáru s radlicí a sypačem a je včetně posypu. Traktor neposype a jediný p. Kapela byl 
schopen prohrnout a posypat Jarov.
J. Votánek: Firmu pana Kapely využije pro Jarov a pro zbytek obce pak na zavolání, když 
bude třeba.  Úklid křižovatek atp. uklidí obec svépomocí.

 Fréza na chodníky je po záruční opravě, máme nakoupeny náhradní pojistné šrouby a
řemen.

 Úklid soukromých pozemků je možný pouze v případě volné kapacity na vyžádání na OÚ 
proti úhradě dle ceníku. 

 Navrhuje po sezóně prodat multikáru  a koupit novější na leasing  nebo v zahraničí – tam 
jsou v lepším stavu

 UNC po sezóně je třeba přetěsnit a  opravit dobíjení.
 Dobíjení je třeba opravit u Multikár a traktůrku.
 Navrhuje, aby si pracovníci udělali strojnický kurz.
 Dodávka Tojota – navrhuje prodat  na náhradní díly. 
 Ostatní stroje (válec, deska, pily, křovinořezy) jsou v dílně, jejich stav zatím nestihl prověřit

4. Dopis paní Dagmar Zárubové
Na minulém zasedání zastupitelstva nabídla dcera paní Dagmar Zárubové pozemek obci.  20. 
12. 2010 poslal Dagmar Zárubová dopis s návrhem podmínek věcného daru obci Ohrobec, 
který byl přeposlán všem zastupitelům.

Zastupitelé konstatují, že:
a. Není jasné, o který pozemek se jedná.
b. Obec děkuje. Nabídku uvítá, když nebude doprovázena žádnými personálními 

podmínkami.
Výsledek hlasování: Pro 7 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0.

5. Diskuse
B. Barda: Není prohrnut chodník mezi ulicemi Oblouková a v Sedlištích, chybí i cesta pro 

pěší mezi V Sedlištích a Na Širokém I. Ulice Károvská je díky sněhu zúžená (projetí nákladní 

Ávie s osobákem je problém, s autobusem museli couvat) a není možné, aby se tam ještě motali 

chodci.

J. Votánek zajistí.

B. Barda: Žádá pana Machatu o korektní informace na webu SDH.

M. Machata: Domnívá se, že vše co napsal, je pravda.

M. Zázvorková: při jednání o rozpočtu na rok 2011 jsem řekla, že:

1/ už 3 roky obec nabízí hasičům 20tis. za postavení provzdušňovacích hrázek na potoce.

Velitel měl o stavbu zájem, bohužel se akce zatím vždy odložila na další rok. Tato nabídka trvá 

i pro rok 2011.

2/ velitel Šafránek se divil, proč hasiči žádali na rok 2010 o dotaci na vysílačky nikoliv na 

ochranné pomůcky. Navrhuji pro rok 2011 zažádat o dotaci na přilby a rukavice a peníze 
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z rozpočtu použít na spolufinancování ev. další vybavení. Dotace se do rozpočtu přidávají až po

jejich schválení.

O zbytečném luxusu nepadlo ani slovo!

P. Makovský: ZO se již dříve dohodli, že o financích pro SDH se bude ještě jednat v průběhu 

roku v závislosti na výsledku žádosti o dotaci. 

Starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 29. 12. 2010

………………………………                                                  ……………………………
  Ing. Michaela Zázvorková PhDr. Pavel Makovský MBA
        starostka obce místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

………………………………           ………………………………
          Monika Hrubá                                                                      Andrea Peroutová

Zapisovatel: ………………………………         
      Bc. Bohumil Barda




