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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 11.3.2015 
začátek zasedání 20:00 hodin 

 
 

Přítomni: PhDr.P. Makovský Ph.D., MBA, M.Králová-Krkošková,  J. Votánek, MgA. L. Miffek,  

Mgr. A.Brotánková, Ing.  M. Červenka, Ing. M. Keřková, MPA, Ing. O. Janeba, A. Škorpa, R. 

Hrabě, J. Ovčáček, J. Novotný, M. Klimentová 

 

Omluven:  K. Tomeček, Ing. T. Maruniak 

 

Zasedání zahájil starosta P. Makovský ve 20:00 hodin. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, 

že zastupitelstvo je usnášeníschopné a že je z minulého zasedání ověřen zápis, který je zde 

k nahlédnutí.  

Jako zapisovatelku navrhl Hanu Adamkovičovou. Ověřovateli zápisu byli navrženi Alena 

Brotánková a Otakar Janeba. 

 

Zastupitelé hlasovali o zapisovatelce Haně Adamkovičové a ověřovatelech zápisu Aleně 

Brotánkové a Otakaru Janebovi takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

Program: + doplnění 

 
1. Schválení rozšířeného počtu místostarostů 

2. Volba místostarosty 

3. Žádost o granty na rok 2015 

4. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů  

5. Různé   - rozpočtové opatření č. I. a II. 

6) Pronájem stožárů spol. UVT 

7)  Prodej části pozemku p.č. 469/4 

8) OZV č. 1/2015 

9) Cyklozávod - Transbrody 

10)  Žádost o mimořádnou fin. výpomoc – sdruž. včelařů Zlatníky 

11)  Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – MAS Dolnobřežansko 

12)  Budova čp. 5 

 

Zastupitelé hlasovali o navrženém programu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 
 

1) Schválení rozšířeného počtu místostarostů -  z důvodu zdravotní indispozice starosty obce, 

je podán návrh na zvýšení počtu místostarostů o jednoho.  

 

Zastupitelé hlasovali o zvýšení počtu místostarostů o jednoho takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
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2) Volba místostarosty – návrh na 1. Místostarostu je Ing. Otakar Janeba, který bude obec 

zastupovat v plném rozsahu po dobu nepřítomnosti starosty obce. Starostovi se odnímá po tuto 

dobu odměna s platností od 12.3.2015. Návrh odměny pro Ing. Otakara Janebu je ve výši 

20.000,- Kč s platností od 12.3.2015.  

 

Zastupitelé hlasovali o volbě Ing. O. Janeby na pozici 1. místostarosty, o odejmutí odměny pro 

starostu a o návrhu odměny pro Ing. O. Janebu ve výši 20.000,- Kč/měsíčně  takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 1 – Ing. O.Janeba. 

 

 

3)  Žádost o granty na rok 2015 – podáno 9 žádostí. 

Žadatel Název projektu požadovaná částka 
odsouhlasená 

výše grantu 

Jaroslav Strejc – zástupce 
divadel. spol. HROB divadelní představení 20.000,- Kč 19.000,- Kč 

ZKO 760 Dog friends 
OHROBEC zakoupení sekačky na trávu 14.990,- Kč 7.000,- Kč 

SK Olympie Dolní Břežany 

příspěvek na činnost klubu a 
mládežnických oddílů SK Olympie 
Dolní Břežany 10.000,- Kč 4.000,- Kč 

SK Zvole 

podpora činnosti SK Zvole a 
pořádání sportovních akcí pro 
veřejnost 6.000,- Kč 4.000,- Kč 

JK Harfa Koně pomáhají 20.000,- Kč --------- 

Tělovýchovná jednota Sokol 
Zvole 

Podpora činnosti oddílu 
Tělovýchovná jednota Sokol Zvole 3.000,- Kč 2.000,- Kč 

 Mateřské centrum 
Břežánek Hurá do herny 5.472,- Kč 4.000,- Kč 

Medvíďata - skauti 
podpora činnosti-skauti - 
ohrobecká medvíďata 10.000,- Kč 8.000,- Kč 

Kulturní centrum Čtyřlístek, 
o.s. 

komunitní kulturně vzdělávací 
centrum pro děti z Ohrobce 20.000,- Kč 10.000,- Kč* 

*KC Čtyřlístek bude grant poskytnut v případě, že bude pokračovat ve své činnosti v obci 

 i po 30.6.2015. 

 

Zastupitelé hlasovali o výši přidělených grantů pro jednotlivé žadatele takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

4) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a 

povinnostech – mezi obcí Ohrobec a obcí Zvole. 
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Zastupitelé hlasovali o Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právech a 

povinnostech a pověření starosty k jejímu podpisu takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

  

5) Rozpočtové opatření č. I. a II. – nutnost provedení rozpočtového opatření č. I, které bylo  

provedeno v měsíci lednu a rozpočtového opatření č. II v měsíci březnu bylo vyvoláno z důvodu 

několika objektivně působících skutečnosti.  

Rozpočtové opatření č. I  –      příjmy zvýšeny o             176.300,- Kč 

-  výdaje zvýšeny o               61.250,- Kč 

-  financování navýšeno o  115.050,-  Kč. 

 

Rozpočtové opatření č. II  -      příjmy zvýšeny o          2.479.520,- Kč 

-  výdaje zvýšeny o          6.561.520,- Kč 

- financování navýšeno o 4.082.000,-  Kč 

 

 Zastupitelé berou na vědomí rozpočtové opatření č. I a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. II takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

6) Pronájem stožárů spol. UVT – na základě veřejné vyhlášky na pronájem stožáru v ulici U 

Planin na stavební buňce a stožáru na hasičské zbrojnici za podmínek 1.000,- Kč/měsíc + energie 

za stožár se přihlásila spol. UVT, která žádá o prodloužení stávající smlouvy, s podmínkami 

souhlasí. 

Zastupitelé souhlasí s pronájmem stožáru v ulici U Planin a stožáru na hasičské zbrojnici spol. UVT za 

výše uvedených podmínek a pověřuji starostu obce k podpisu nájemní smlouvy takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

  

 

7) Prodej části pozemku p.č. 469/4 – obec vyhlásí záměr na prodej části pozemku 469/4 (z 

původní rozlohy bude oddělena pouze část, která je v současné době připlocená k sousednímu 

pozemku), za podmínek: cena za m
2
 je 1.500,- Kč, zaměření pozemku, vyřízení odlesnění a všechny 

další správní poplatky spojené s tímto úkonem provede na vlastní náklady zájemce. 

 

Zastupitelé hlasovali o vyhlášení záměru prodat část pozemku par.č. 469/4, která je v současné 

době připlocená k sousednímu pozemku takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

8) OZV č. 1/2015 – po konzultaci se zástupci MV je připravena nová OZV č. 1/2015, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Ohrobec. Touto vyhláškou se 

ruší OZV č. 1/2014. 

Zastupitelé hlasovali o schválení OZV č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na 

veřejném prostranství v obci Ohrobec takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
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9) Cyklozávod – Transbrody  13.9.2015 –  cyklozávod pro dospělé se bude konat na katastru 

obcí Libeř-Libeň-Zvole. Cyklozávod pro děti se bude konat na katastru obce Zvole a částečně 

obce Ohrobec – v části lesa směr od zvolského hřiště. Pokud si pořadatelé vyřídí všechna potřebná 

povolení, obec Ohrobec bude souhlasit. 

Zastupitelé hlasovali o povolení dětského cyklozávodu Transbrody, konaného dne 13.9.2015 za 

podmínek, že si pořadatelé vyřídí všechna potřebná povolení takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

10)  Žádost o mimořádnou finanční  výpomoc – sdruž. včelařů Zlatníky. Navrhuje se odložit 

žádost na příští zasedání.  

Zastupitelé hlasovali o odložení žádosti o mimořádnou finanční výpomoc sdružení včelařů 

Zlatníky takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 13 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

 

11) Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace – MAS Dolnobřežansko – jedná se o smlouvu,  

kterou se stanoví podmínky spolupráce mezi MAS Dolnobřežansko a obcí Ohrobec. MAS 

Dolnobřežansko bude pro obec Ohrobec zajišťovat celkovou přípravu pro granty, jako je 

monitoring, příprava žádostí apod. Neinvestiční dotace za tuto službu je 100.000,- Kč/ tzn. 

10.000,- Kč za měsíc, na období roku 2015. Poté bude vyhodnocena tato spolupráce.  

 

Zastupitelé hlasovali o Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace a pověřují starostu k podpisu 

této smlouvy takto: 

Výsledek hlasování: Pro: 14 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 

 

12)  Budova čp. 5 – k záměru pronajmout budovu čp. 5 se přihlásili 2 zájemci: KC Čtyřlístek a  

Centrum Břežánek. 

Zástupkyně Centra Břežánek oznámila, že by nebyli schopni finančně hradit náklady na provoz 

budovy a odstoupili od záměru. 

KC Čtyřlístek nedodal finanční rozpočet – částku, kterou by potřebovali k rekonstrukci objektu.  

Z těchto důvodu obec začala jednat o možnosti provést rekonstrukci budovy na základní školu. 

Základní škola by byla provozována na základě veřejnoprávní smlouvy se ZŠ a MŠ Zvole. 

 

Zastupitelé hlasovali o zrušení záměru pronajmout budovu čp. 5 a o záměru provést přestavbu 

budovy na budovu základní školy, kterou by na základě veřejnoprávní smlouvy provozovala ZŠ a 

MŠ Zvole a o pověření starosty (jeho zástupce) ke všem úkonům potřebným k realizaci tohoto 

záměru takto:  

Výsledek hlasování: Pro: 14 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0. 
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Dotaz: J. Paukertová – kdy bude dokončena rekonstrukce MŠ ? 

  

Obec Ohrobec se bude snažit dokončit rekonstrukci spodní části budovy na MŠ tak, aby se nová 

třída otvírala od 1. září 2015.   

  

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:45 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 11.3. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

            ………………………………                                               

  PhDr. Pavel Makovský, Ph.D.,  MBA        

                            starosta obce              

  

 

 

 

 

 

     

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

                               Mgr. Alena Brotánková                                    Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovatelka:  ………………………………              

                Hana Adamkovičová 
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