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Tento zápis ze zasedání zastupitelstva byl upraven v souladu se zákonem 

č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 
Zápis  

ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec  
konaného dne 20.6.2018 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 
Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni při zahájení:   Ing. O. Janeba, K. Tomeček, M. Klimentová, Ing.  M. Červenka,  

    K. Koryntová, R. Hrabě, Ing. T. Maruniak,   Ing. M. Keřková MPA,  

    M.Králová-Krkošková,  J. Ovčáček,  J. Votánek,  B. Lebedová,                                      

Řádně omluveni:          MgA. L. Miffek, Mgr. A. Brotánková, A. Škorpa,   

  

 

Zahájení 

Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a 

občany. Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je zde k 

nahlédnutí. Zapisovatelkou navrhl paní Hanu Adamkovičovou, ověřovatele zápisu Karla Tomečka  

a Blanku Lebedovou. 

 

Hlasováno o návrhu zapisovatele a ověřovatelů  

 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

PROGRAM jednání zastupitelstva 

 

1. Informace z obce  

2. Závěrečný účet DSO Dolnobřežansko 

3. Určení počtu členů zastupitelstva na další volební období 

4. Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

5. Rozšíření komunikace V Dolích 

6. Různé –   Smlouva o spolupráci s obcí Dolní Břežany 

- Pomník ke 100. výročí založení Československa 

- Ohrobecký divadelní festival 

Hlasováno o programu jednání 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

1)   Informace z obce:  

- Pracovní četa – dokončeno první sekání obce, kácení stromů u ĆOV z důvodu stavby tělocvičny, 

uklizena černá skládka v lese u ul. U Planin, čištění vpustí a kanálů.  

- Přivaděč vodovodu – projektová společnost Dplus upřesňuje trasu a rozpočet. 

- 11.6. proběhlo výběrové řízení na Modernizaci a intenzifikaci ČOV Ohrobec. Vítězná firma 

Ekosystém. 
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- Firma Machido provedla opravu reklamace komunikací a prodloužila asfaltový povrch v ulici 

Lhotecká ke kontejnerovému stání. 

- Dnes proběhlo výběrové řízení na stavbu tělocvičny, v pátek bude další jednání. 

- Oprava reklamované uvolněné římsy budovy základní školy firmou XEDOS bude provedena 

v měsících červenec, srpen. 

 

Zastupitelé berou na vědomí informace z obce. 

 
 

2) Závěrečný účet DSO Dolnobřežansko 

        

Návrh usnesení č. 3/1/2018 

Zastupitelstvo bere na vědomí: 

 a) zprávu o výsledcích kontroly hospodaření DSO Dolnobřežansko za rok 2017 

 b) Informaci o závěrečném účtu DSO Dolnobřežansko za rok 2017 

 c) Inventarizační zprávu k 31.12.2017   

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

3)   Určení počtu členů zastupitelstva na další volební období 

 

Návrh usnesení č. 3/2/2018 

Zastupitelstvo schvaluje  stanovení počtu zastupitelů na další volební období v počtu 9 členů.   

 Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

 

 

 4)  Směrnice pro nakládání s osobními údaji 

 

Návrh usnesení č. 3/3/2018   

 Zastupitelstvo schvaluje Směrnici pro nakládání s osobními údaji. 

 Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

5)  Rozšíření komunikace V Dolích - je vypracován projekt.  

Návrh usnesení č. 3/4/2018 

Zastupitelé souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na rozšíření komunikace V Dolích a pověřují 

starostu k podpisu smlouvy s vítěznou firmou. 

Výsledek hlasování: Pro: 12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

6)  Smlouva o spolupráci s obcí Dolní Břežany – pro opravy a údržbu pozemní komunikace 

Károvská. 

 



  

Strana 3/3 

 

Návrh usnesení č. 3/5/2018 

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o spolupráci pro opravy a údržbu pozemní komunikace Károvská 

s obcí Dolní Břežany a pověřuje starostu k jejímu podpisu. 

Výsledek hlasování: Pro:12 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0 

Schváleno jednomyslně 

 

 

7) Pomník ke 100. výročí založení Československa – obce Dolní Břežany, Libeř-Libeň a 

Ohrobec na souběhu cest (z části cyklostezky) plánují umístit pamětní kameny k tomuto výročí. 

Obec musí projednat směnu části pozemku (cca 28 m
2
) s majiteli pozemku p.č. 175. Celkové 

náklady vyčísleny na 300.000,- Kč. Bude podána žádost o dotaci.  

 

Návrh usnesení č. 3/6/2018 

Zastupitelé souhlasí s umístěním pamětních kamenů, spolufinancováním podílu 1/3 z celkových 

nákladů za podmínky získání dotace.  

Výsledek hlasování: Pro: 11 hlasů; Proti: 1 – J. Ovčáček; Zdrželi se: 0 

Schváleno  

 

 

8)  Ohrobecký divadelní festival – konání 1.9.2018, vstupné dobrovolné, 4 divadelní představení. 

Zastupitelé berou na vědomí informaci o plánovaném 3. ročníku Ohrobeckého divadelního 

festivalu. 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 

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

 

Zápis byl vyhotoven dne: 21.6 2018 

 

 

 

 

  

        ………………………………      

                         Ing. Otakar Janeba                

                       starosta obce Ohrobec       

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

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

                 Karel Tomeček             Blanka Lebedová 

 

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová .................................. 


