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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 17. 2. 2021 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 

Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni:, Jiří Ovčáček,  Antonín Škorpa, Mgr. Bc. Jan Jeglík, Vladimír Strouhal,  Jiří Votánek,  

Ing. Otakar Janeba, Mgr. Alena Brotánková,  

 

Omluveni:  Ing. Monika Keřková,MPA 

Omluven s pozdním příchodem: Ing. Miroslav Červenka, 

 

Zahájení 

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

občany. Konstatoval, že schůze je usnášeníschopná, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí. 

Starosta předal slovo místostarostovi Jiřímu Ovčáčkovi k vedení zasedání (dále jako 

předsedající).  

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou 

Hlasováno o zapisovatelce Haně Adamkovičové 

PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Antonín Škorpa, Jiří Votánek 

Hlasováno o ověřovatelích zápisu: 

PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Zastupitel V. Strouhal – poznámky k poslednímu zápisu:  

 citace p. Strouhala: „ v bodě různém, který není očíslovaný nastala debata o bezpečnosti 

pro děti v ulici V Dolích, směrem ke škole a pan starosta přislíbil, že požádá Policii, aby 

dala stanovisko k zabezpečení dopravy v ulici V Dolích, to mi tam chybí v tom zápisu“ 

; 

předsedající J. Ovčáček: - jednání proběhlo, o výsledku bude informace v 1. bodě podle 

programu. 

 citace p. Strouhala: „v bodě 11 když jsme se bavili o rekonstrukci povrchu těch hřišť 

nastala diskuze, kde jsem začal s informací, že místní sportovci, kteří hřiště užívají, si 

přejí na spodním hřišti zachovat antukový povrch a pan starosta se vyjádřil tak, že ho 

názor veřejnosti nezajímá, to bych taky rád do zápisu“ 

předsedající J. Ovčáček  zastupitelé obdrželi informaci během posledního týdne a starosta 

podá informaci v bodě 1 podle programu.  

 

Zastupitel V. Strouhal žádá doplnit do programu 2 body:  

 změna projektu v akci rekonstrukce hřiště v obci Ohrobec a předání petice 
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 usnesení starosty – citace p. Strouhala: „pan starosta vydává usnesení starosty, takový 

dokumenty, o kterých jsem slyšel poprvé. Vydává ho sám se sebou a my o tom vůbec 

nevíme.“ 

Starosta obce: jsou určité kompetence pro starostu, pro zastupitelstvo, pro radu. V obci kde 

není rada, rozhoduje v určitých záležitostech starosta, starosta vydává usnesení starosty, podle 

zákona o obcích. 

Zastupitelka A. Brotánková – starosta je orgán obce a rozhoduje za obec, v určitých věcech má 

své pravomoce v rámci zákona. Usnesení starosty se nezveřejňuje, za svá rozhodnutí si nese 

zodpovědnost jako starosta. Vy máte právo přijít na obec a vyžádat si tato usnesení. 

Předsedající obce: navrhuje bod usnesení starosty dát do různého.   

 

Program + doplnění:  

 

1) Informace z obce 

2) Přístavba školy – žádost o dotaci na MF 

3) Výstavba nové budovy II. stupně ZŠ – přijetí dotace na projekt 

4) Darovací smlouva – hasiči Jílové 

5) Poskytnutí grantů na rok 2021 

6) Rozpočtové opatření č. 5/2020 a č. 1/2021 

7) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

8) Nákup komunálního malotraktoru 

9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se spol. AKORA s.r.o. – odbahnění horního rybníku 

10) Výběrové řízení na stavbu chodníku ul. U rybníků II 

11) Změna projektové dokumentace na rekonstrukci hřiště v obci Ohrobec 

12) Různé   

 

 

Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu bodu 10) 

PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

 

Zastupitelstvo schvaluje doplnění programu bodu 11) 

PRO: 5  PROTI: 1 – A. Brotánková  ZDRŽEL SE: 1 – J. Ovčáček 

 

Zastupitelstvo schvaluje program zasedání 

 PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

 

Na zasedání se dostavil zastupitel M. Červenka 

 

 1) Informace z obce:  a)   pracovní četa – úklid sněhu na komunikacích a chodnících 

     -  úklid kolem kontejnerů tříděného odpadu (zvýšil se  

        nepořádek) 

     - Na Širokém III je umístěna kamera u kontejnerového  

       stání, odkládání odpadu mimo kontejnery řeší Obecní policie 

        - těžba dřeva v lese 
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   - vodovodní přivaděč – posílený přivaděč od Libně (obchvat Libně  

                samostatným přivaděčem)). Chystá  se projednání navýšení s Posázavským 

   vodovodem.  

            b) 20.12.2020 byly podány žádosti o dotaci: 

 1)  na Ministerstvo pro Místní Rozvoj: 

 přístavbu ZŠ  - rozpočet 1.858.000,- Kč (dotace ve výši 80%) 

 rekonstrukce povrchu hřiště – rozpočet 3.410.980,- Kč (dotace 

ve výši 80%). Na poslední poradě zastupitelů žádal zastupitel 

V. Strouhal o změnu povrchů hřišť – otevřené hřiště 

s antukovým povrchem a oplocené hřiště s umělým povrchem 

s funkcí víceúčelového hřiště. Po prověření této možné změny 

v rámci již podané žádosti o dotaci je tato změna možná. Po 

schválení dotace se předloží nově upravený projekt. 

 rekonstrukce ulic – Šumavská, Jarovská a V Zahrádkách – 

rozpočet 12.301.000,- Kč (dotace ve výši 80%). 

                                           2)  na Státní Fond Životního Prostředí – výsadba stromořadí směrem 

    k Libni k  památníku. Původní žádost na Středočeský kraj byla  

    zamítnuta. 

          3)  - na IROP - stavba chodníku a rozšíření vozovky v ul. U Rybníků II 

    - rozpočet 1.630.276 Kč (dotace ve výši 95 %) 

   Všechny plánované akce jsou vázané na dotace.  Bez nich nebudou akce  

   provedeny, budou se hledat další dotační tituly. 

   U Středočeského kraje je možné čerpat dotaci do roku 2024 na rozvoj v obci 

   1.395.000,- Kč. Pokud by obec neobdržela některou z výše uvedených dotací, 

   především opravu komunikací, obec by žádala o tuto dotaci. 

                              c)  Na základě stížnosti obec řešila Rozhodnutí nezbytných opatření   

   z odb. dopravy Městského úřadu Černošice, kdy zpět umístila dopravní  

   značku Dej přednost v jízdě u křižovatky K Vranému - Zvolská a dále má 

   odstranit vodorovného značení – plná čára na komunikaci Zvolská a  

   Břežanská. Je objednána firma k jejímu odstranění - přebroušením. 

        d)  Od 1.2.2021 došlo ke změně velitele jednotky SDH Ohrobec. Pan Haich  

             požádal o uvolnění. Nově byl jmenován pan Jan Žáček. 

        e)  Postupná výměna veřejného osvětlení (poruchová, zrezivělá) – stávající  

   svítidla se mění za ledková svítidla. V letošním roce se vymění nejstarších 

   cca 20 světel v centru obce. V příštích letech se bude pokračovat v dalších 

   ulicích. 

         f)  Dopravní omezení v ulici V Dolích formou zužování komunikace pomocí 

   sloupků za kterými vznikne prostor pro chodce. Starosta projednal u Policie 

   ČR a odboru dopravy MěÚ Černošice. Obec zadá projekt a poté podá na tyto 

   dotčené orgány žádost k jejich vyjádření.  

         g)  Od 1.1. je nový majitel pekárny Beruška. V prostorách restaurace je od  

   soboty  otevřeno bistro, v prostorách pekárny bude otevřena samoobsluha. 

   Nyní se řeší přestavba parkoviště. 

                              h)  Autobusová doprava – v minulém roce došlo k finančnímu propadu tržeb 

   hromadné dopravy ve Středočeském kraji o víc jak 500 mil. Kč, ROPID   

  požaduje částečně uhradit od obcí –  obce ani kraj nesouhlasí. Hledá se řešení. Od 
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  7.3. dojde k omezení  frekvence spojů o minimálně 10 %. a od 1.7. k valorizaci  

  jízdného. 

                 ch)  12.2. - havárie autobusu, kdy došlo ke stržení zastávky na Kárově.  

   Bude řešeno z povinného ručení. 

  

 

Návrh usnesení č. 1/1/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

2)   Přístavba školy  

 a) žádost o dotaci na Ministerstvo Financí – byla podána žádost na MMR. V březnu 

bude vypsán nový program i na MF. Obec podá žádost o dotaci i na MF. Stavební úřad vydal 

stavební povolení, čeká se na nabytí právní moci. 

 

Návrh usnesení č. 1/2a/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí na přístavbu budovy 

základní školy. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno 

 

     b)  Prováděcí firma Witero (administruje výběrové řízení) upozornila na nevhodnost kritéria 

pro výběrové řízení na stavební firmu na provedení přístavby ZŠ – doba realizace. V případě, 

že by nebyl termín splněn, jednalo by se o možné snížení nebo odebrání dotace.   

 

Návrh usnesení č.1/2b/2021/Z 

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 9/2020/Z , bod 2a) kritéria výběrového řízení na přístavbu 

ZŠ ze dne 16.12.2020  a schvaluje kritérium pro VŘ na přístavbu ZŠ - výše ceny.  

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno    

 

3) Výstavba nové budovy II. stupně ZŠ – přijetí dotace na projekt – do konce února bude 

studie na stavbu nové školy připravená pro zastupitelé k připomínkování, poté bude zadáno 

zpracování projektu. Na podzim by mělo MMR a MF vypisovat dotační tituly na stavby 

nových budov škol. Do té doby bude obec žádat o stavební povolení. Obec požádala 

Středočeský kraj o dotaci na zpracování projektu ve výši 350.000,- Kč. Žádosti bylo vyhověno. 

 

Návrh usnesení č. 1/3/2021/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec  schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a 

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 350 000 Kč na akci Projektová 

dokumentace DÚR a DSP projekt Vybudování 2. stupně ZŠ Ohrobec. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno    
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4) Darovací smlouva – hasiči Jílové – jedná se o dar ve výši 5.000,- Kč pro hasiče Jílové u 

Prahy určené na pořízení praporu pro stanici HZS Jílové u Prahy. Tento sbor u nás v případě 

potřeby vždy zasahuje. 

Návrh usnesení č. 1/4/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje darovací smlouvu s Městem Jílové u Prahy ve věci darování částky 

5.000,- Kč určené na pořízení praporu pro stanici HZS Jílové u Prahy a pověřuje starostu 

k jejímu podpisu. Návrh Darovací smlouvy je přílohou tištěného zápisu.  

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno    

 

5) Poskytnutí grantů na rok 2021 – finanční výbor na základě návrhů jednotlivých zastupitelů 

doporučuje schválit žádosti o granty na rok 2021 ve výši: 

 

Návrh usnesení č. 1/5/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí grantů : 

KC Čtyřlístek 0,- Kč 

Strejc Jaroslav 25.000,- Kč 

Junák skauti - Medvíďata 10.000,- Kč 

Sokol Zvole, z.s. 7.000,- Kč 

Strouhal Vladimír 10.000,- Kč 

Sportovní akademie 

Dušek Martin 

5.000,- Kč 

Sang z.s. 5.000,- Kč 

Vigvam, z.ú. 0,- Kč 

SDH Ohrobec 10.000,- Kč 

Linka Bezpečí 0,- Kč 

 

Zastupitel V. Strouhal našel ve schválených dotačních pravidlech 2 chyby, kde je chybně 

uveden rok 2020 místo roku 2021 (Požadovaná výše příspěvku v Kč na rok 2020 a Celkový 

předpokládaný objem finančních prostředků na všechny projekty v roce 2020:  80.000,- Kč). 

zastupitelka A. Brotánková vysvětlila, že se jedná o administrativní chybu. V prosinci 2020 byly 

schváleny dotační pravidla pro rok 2021.  

PRO: 7   PROTI: 1 – V. Strouhal    ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno    
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6) Rozpočtové opatření č. 5/2020 a č. 1/2021 

 a) rozpočtové opatření  č. 5/2020: 

Příjmy 

- Úprava daňových příjmů  pol. 1111             600 000 Kč 

- Úprava daňových příjmů  pol. 1113               70 000 Kč 

- Úprava daňových příjmů  pol. 1121             650 000 Kč 

- Úprava daňových příjmů  pol. 1211          1 700 000 Kč 

- Popl. Odnětí půdy                                           12 000 Kč 

- Daň z hazartu                                                  25 000 Kč 

- Úprava daňových příjmů  pol. 1511             130 000 Kč 

- Dotace Zvonička                                           -76 000 Kč 

- Dotace rybník                                                      918 Kč 

- Lesní hospodářství                                          95 000 Kč 

- Vodní hospodářství                                       300 000 Kč 

- Odpadní vody                                                250 000 Kč 

- Kulturní památky                                            10 000 Kč 

- Tříděný odpad                                                 60 000 Kč 

- Úroky                                                              10 000 Kč                         

 

Výdaje                                                                              

-      Silnice                                                       -1 000 000 Kč 

-      Chodníky                                                  -1 997 000 Kč 

-      Rybník                                                      -1 250 000 Kč 

-      Zpravodaj                                                          2 000 Kč 

-      Kultura                                                         -250 000 Kč 

-      Komunální služby                                        -700 000 Kč 

-      Odpad                                                              25 000 Kč 

-      Veřejná zeleň                                               -215 000 Kč 

-      Zastupitelstvo                                                  45 000 Kč 

 

Financování 

rezerva pol. 8115                                             9 176 918 Kč 

 

Celkově:  příjmy               3 836 918 Kč  

                 výdaje             -5 340 000 Kč 

 financování      9 176 918 Kč 
 

Návrh usnesení č. 1/6a/2021/Z 

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020: 

Celkově:  příjmy                3 836 918 Kč  

                 výdaje             - 5 340 000 Kč 

 financování      9 176 918 Kč 

 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno    

 

  b) Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 

Příjmy 

- Veřejná správa – pol. 4112      18 000 Kč   
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- Daň z příjmů PO za obec – pol. 1122    58 380 Kč  

- Veřejná správa § 6171          3 000 Kč 

- Nájmy § 3639       89 000 Kč 

- Dotace kraj – projekt ZŠ 2. stupeň             350 000 Kč 

 

Výdaje                                                                              

 

- Daň z příjmů PO za obec – § 6399     58 380 Kč 

- Zábradlí u obchodu - § 3639      15 000 Kč 

- Sekačka + traktůrek - § 3639              200 000 Kč 

- Finanční dar HZS Středočes. kraje § 5512      5 000 Kč 

- Rybník vícenáklady - § 2341              247 500 Kč 

 

Financování 

zvýšení čerpání rezervy pol. 8115       7 500 Kč 

 

 

Celkově:  příjmy                      518 380 Kč  

                 výdaje                      525 880 Kč 

 financování                 7 500 Kč 

 

 

Návrh usnesení č. 1/6b/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021: 

Celkově:  příjmy                      518 380 Kč  

                 výdaje                      525 880 Kč 

 financování                 7 500 Kč 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno    

 

7) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu  - z důvodu novely zákona č. 

137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, vypracovali J. Jeglík, A. Brotánková, O. Janeba a 

zapracovali připomínky M. Keřkové Směrnici č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu. 

 

Návrh usnesení č. 1/7/2021/Z 

Zastupitelé schvaluji  Vnitřní směrnici obce Ohrobec č. 1/2021 – Vnitřní předpis o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno  

 

8) Nákup komunálního malotraktoru – při schvalování rozpočtu bylo na nákup komunálního 

traktoru vyčleněno 500.000,- Kč.  

 a)  z nabídek byl vybrán zahradnický žací traktor zn. SECO s příslušenstvím na sekání i 

na sběr listí), za cenu 84.900,- Kč, který je třeba pro práci pracovní čety. 

 

Návrh usnesení č. 1/8a/2021/Z 

Zastupitelé souhlasí s nákupem zahradního žacího traktoru SECO s příslušenstvím za cenu 

84.900,- Kč s DPH. 
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PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno  

 

 

 b) komunální malotraktor, jsou osloveni 4 dodavatele o nabídky (cena by měla být cca 

550.000,- Kč). 

 

Návrh usnesení č. 1/8b/2021/Z 

Zastupitelstvo stanovuje výběrovou komisi pro výběr dodavatele komunálního malotraktoru ve 

složení: O. Janeba, J. Votánek a P. Pavelka. 

 PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno  
 

 

9) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se spol. AKORA s.r.o. – odbahnění horního rybníku –  

jedná se o vícepráce – navýšení většího množství kameniva na opravu břehů a uhrazení 

skládkovného za uložení sedimentu na poli pro spol. AGRO Jesenice. 

 

Návrh usnesení č. 1/9/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „odbahnění Horního 

rybníku“ kdy se celková částka navyšuje o vícepráce o 204.511,30 Kč bez DPH se společností 

AKORA s.r.o. a pověřuje starostu k jeho podpisu. Návrh Dodatku č. 1 je přílohou tištěného 

zápisu.  

PRO: 7   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 1 – J. Votánek 

Schváleno 

 

10)  Výběrové řízení na stavbu chodníku – jedná se o schválení výběrového řízení na 

realizaci stavby chodníku a rozšíření komunikace ul. U Rybníků II. 

 

Návrh usnesení č. 1/10/2021/Z 

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášení výběrového řízení na stavbu chodníku a rozšíření vozovky 

v ulici U Rybníků II, které provede firma Witero s.r.o. Kritéria pro VŘ je 100% cena a 

zastupitelstvo volí výběrovou komisi na VŘ -  stavba chodníku a rozšíření vozovky v ulici U 

Rybníků II ve složení: A. Škorpa, J. Ovčáček, J. Jeglík, náhradník: M. Červenka 

PRO: 6  PROTI: 1 – V. Strouhal      ZDRŽEL SE: 1- J. Votánek 

Schváleno 

 

 

11)   Změna projektové dokumentace na rekonstrukce hřiště – V. Strouhal – změna 

projektové dokumentace byla již projednána v informacích z obce, petici předkládá 

zastupitelstvu. 

Podaná petice byla předsedajícím přečtena a proběhla diskuze. 

Návrh usnesení č. 1/11/2021/Z 

Zastupitelstvo bere na vědomí petici, podanou za petiční výbor panem V. Strouhalem, dne 

17.2.2021, týkající se rekonstrukce povrchu hřišť a považuje ji rozhodnutím zastupitelstva za 

vyřešenou. 

PRO: 8   PROTI: 0      ZDRŽEL SE: 0 

Schváleno  
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12) Po projednání všech bodů zasedání nastala diskuze v bodě různé, kde zazněly otázky  

k  projednávaným bodům.  

   

  

Starosta a předsedající poděkovali všem přítomným za účast a ukončili zasedání zastupitelstva 

ve 20:56 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne  18.2.2021 

 

Přílohy zápisu:  

 Vnitřní směrnice č. 1/2021 – vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek 

malého rozsahu 

 Darovací smlouva s Městem Jílové u Prahy 

 Dodatek č.1 – AKORA s.r.o. 

 

 

 

 

    ……………………………      

                              Ing. Otakar Janeba                                            

        starosta obce Ohrobec       

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

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

  Antonín Škorpa                             Jiří Votánek 

 

 

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


