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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 12.10.2022 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 
Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni při zahájení:  Mgr. Alena Brotánková , Petr Hlaveš MBA, Ing. Otakar Janeba, Mgr. Bc. 

Jan Jeglík, Jech Martin, Ing. Monika Keřková MPA, Libor Palas, Vladimír Strouhal, Emil Urban 

 

 

Zahájení 

Zasedání předsedal dosavadní starosta Otakar Janeba, který zahájil zasedání v 19:00 hodin a 

přivítal všechny přítomné.  Poděkoval všem občanům za účast ve volbách, pogratuloval všem 

zvoleným zastupitelům. Konstatoval, že volby v obci proběhly v souladu se zákonem. 

Vzhledem k účasti všech zastupitelů je zasedání usnášeníschopné, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí. 

 

Otakar Janeba vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.  

Složení slibu proběhlo tak, že O. Janeba přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce Ohrobec a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a 

vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

O. Janeba předal slovo Janu Jeglíkovi k vedení zasedání. Dále jako předsedající. 

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou.  

Hlasováno o návrhu na zapisovatelku zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro: 9;  Proti: 0;   Zdrželi se: 0 

Schváleno  

 

 

 Předsedající navrhl ověřovatele zápisu Emila Urbana a Libora Palase 

Hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro: 9;  Proti: 0;   Zdrželi se: 0 

Schváleno  

 

 

PROGRAM jednání zastupitelstva: 

 

1) Volba starosty obce 

2) Volba místostarosty obce 

3) Volba předsedy kontrolního a finančního výboru a jejich členů 

4) Schvalování odměn zastupitelů a členů výborů 

5) Pověření starosty – k přijetí infrastruktury formou daru, k podpisu smluv o zřízení VB  

6) Rozpočtové opatření č. 5 

7) Různé 
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Hlasováno o programu jednání 

Výsledek hlasování: Pro: 9;  Proti: 0;   Zdrželi se: 0 

Schváleno  

 

1)  Volba uvolněného starosty obce – předsedající - navrhuje Ing. Otakara Janebu 

 

Návrh usnesení č. 7/1/2022/1/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec volí do funkce uvolněného starosty obce   Ing. Otakara Janebu. 

Výsledek hlasování: Pro: 5;    Proti: 3 - M. Keřková L. Palas, V. Strouhal  ;    Zdržel se: 1 – 

O. Janeba 

Usnesení přijato 

 

2)     Volba místostarosty – starosta – navrhuje Mgr. Bc. Jana Jeglíka. 

 

Návrh usnesení č. 7/2/2022/1/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec volí do funkce neuvolněného místostarosty obce  

Mgr. Bc. Jana Jeglíka. 

Výsledek hlasování: Pro:  8   Proti:   0;  Zdržel se: 1 – J. Jeglík;  

Usnesení přijato 
  

 

3) Volba předsedy kontrolního a finančního výboru a jejich členů – předsedající.  

 

a) Předsedu finančního výboru navrhuje Mgr. Alenu Brotánkovou. 

Návrh usnesení č. 7/3a/2022/1/Z  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec volí předsedkyni finančního výboru Mgr. Alenu Brotánkovou 

Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:   0;  Zdržel se: 1 – A. Brotánková  

Usnesení přijato  

 
b) Členy finančního výboru navrhuje Martina Jecha a Libora Palase. 

Návrh usnesení č. 7/3b/2022/1/Z 

Zastupitelstvo Obce Ohrobec volí členy finančního výboru Martina Jecha a Libora Palase. 

Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti:   0;  Zdržel se: 2 – M. Jech, L. Palas  

Usnesení přijato 

 

c) Předsedu kontrolního výboru navrhuje Petra Hlaveše MBA. 

Návrh usnesení č. 7/3c/2022/1/Z  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec volí předsedu kontrolního výboru Petra Hlaveše MBA. 

Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:   0;  Zdržel se: 1 – P. Hlaveš 

Usnesení přijato  

 

d) Členy kontrolního výboru navrhuje Jiřího Votánka a Ing. Moniku Keřkovou MPA. 

Návrh usnesení č. 7/3d/2022/1/Z  
Zastupitelstvo Obce Ohrobec volí členy finančního výboru Jiřího Votánka a Ing. Moniku Keřkovou MPA. 

Výsledek hlasování: Pro:  8  Proti:   0;  Zdržel se: 1 – M.Keřková 

Usnesení přijato 
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4) Schvalování odměn zastupitelů a členů výborů - předsedající 

        

Návrh usnesení č. 7/4/2022/1/Z  

Zastupitelstvo Obce Ohrobec stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva s účinností od 13.10.2022: 

• Místostarosta – měsíční odměna ve výši   15.000,- Kč 

• Předseda výboru – měsíční odměna       3.500,- Kč 

• Člen výboru – měsíční odměna        2.800,- Kč 

• Člen zastupitelstva           1.700,- Kč 

• Člen výboru, který není zastupitel      1.100,- Kč 

Výše odměn se vztahuje a i na případné náhradníky. 

Výsledek hlasování: Pro: 9;  Proti: 0;   Zdrželi se: 0 

Schváleno  

 

5)   Pověření starosty – k přijetí infrastruktury formou daru, k podpisu smluv o zřízení VB - 

předsedající 

Návrh usnesení č. 7/5/2022/1/Z 

Zastupitelstvo schvaluje pověření starosty: 

1.     K přijetí infrastruktury (vodovodní a kanalizační řady, komunikace, veřejné osvětlení apod.) 

formou daru a následnému podepsání darovacích smluv. Darovaná stavba se musí nacházet na 

pozemku Obce Ohrobec.  V opačném případě musí být pozemek také darován.  

2. K přijetí a podpisu darovacích smluv na pozemky ležící pod komunikacemi od jejich majitelů.    
3. K podpisu smluv o zřízení věcného břemena – služebnosti na pozemcích Obce Ohrobec  ve prospěch 

ČEZ – elektro a zároveň i pro jiné sítě.    

Podepsané smlouvy budou vyvěšeny na webu www.ohrobec.cz v sekci smlouvy. O podpisu smluv bude 

starosta informovat zastupitelstvo obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 9;  Proti: 0;   Zdrželi se: 0 

Schváleno  

 

6) Rozpočtové opatření č. 5.  - ekonomka obce P. Pavelková - Nutnost provedení rozpočtového 

opatření č. 5 v měsíci říjnu, bylo vyvoláno z důvodu objektivně působících skutečností. 

 

Příjmy 

 

- Dotace rybník pol. 4122 UZ 00091                  187 586,00 Kč 

- Dotace komunikace pol. 4222                       1 433 000,00 Kč 

- Finanční dar stromořadí                                      85 500,00 Kč 

 

 

Výdaje                                                                              

 

- ZŠ a MŠ § 3113 – režie jídelna D.B.                 300 000,00 Kč 

- Zastupitelstvo odměny § 6112                             60 000,00 Kč 

- Volby § 6115                                                        48 000,00 Kč 
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Financování 

snížení čerpání rezervy pol. 8115                  1 298 086,00 Kč 

 

Celkově:  příjmy                        1 706 086,00 Kč  

                 výdaje                          408 000,00 Kč 

                 financování               1 298 086,00 Kč 

                  

Návrh rozpočtového opatření byl vypracován správcem rozpočtu a předložen starostovi obce, který 

ho předkládá zastupitelstvu. 

  

Návrh usnesení č. 7/6/2022/1/Z: 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Rozpočtové opatření č. 5: 

• Příjmy    1.706.086,- Kč 

• Výdaje                           408.000,- Kč 

• Financování          1.298.086,- Kč 

Výsledek hlasování: Pro: 9;  Proti: 0;   Zdrželi se: 0 

Schváleno  
 

7) Různé – starosta – informace z obce: 

• Autobusová doprava – OÚ shromažďuje stížnosti od občanů na jednotlivé spoje, 

kdy nenavazují linky, linky zcela vynechají. Písemné stížnosti se okamžitě 

přeposílají panu Neužilovi, který má v rámci Mikroregionu autobusovou dopravu 

na starosti a telefonické stížnosti se shromažďují a budou podkladem pro další 

jednání.  

Na Kárově bude zřízena nová nástupní zastávka směrem do Prahy.  

Na konci měsíce října by mělo proběhnout vyhodnocení nového systému 

autobusové dopravy, starosta bude usilovat o to, aby minimálně jednou za hodinu 

jela linka 333 přes Károv. 

V rámci autobusové dopravy vznikla diskuze, kdy přítomní upozorňovali na zvýšené jízdné směrem 

na Opatov (vzhledem k délce trase), na nepraktičnost konečné stanice Opatov, na komplikovaný 

dojezd do Zvole (na poštu, hřbitov), na nenávaznost spojů v Dolních Břežanech (lidé pak musí čekat 

na další spoj cca 30 – 45 minut) a další problémy. 

 

• Zjednosměrnění ulic U Rybníků I a U Rybníků II (ulice U Rybníků I bude 

jednosměrná od Zvolské směrem k ulici U Rybníků II, kde bude pokračovat 

jednosměrka až k obecnímu úřadu. Od OÚ bude ulice obousměrná. 

Jednosměrná bude také ulice V Zahrádkách, v části od Károvské ke křižovatce 

s uličkou, kde je kontejnerové stání na tříděný odpad.  

 

B.Barda upozorňuje na stávající, funkční cyklotrasy v rámci Mikroregionu, které jsou v částech ulic, kde je 

chystáno zjednosměrnění.  

 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:00 hodin. 
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Zápis byl vyhotoven dne: 14.10.2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

        ………………………………      

                         Ing. Otakar Janeba                

                       starosta obce Ohrobec       

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

 

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

                     

  Emil Urban                        Libor Palas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


