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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 22.2.2023 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec 

 
Zahájení zasedání:         19:00 hodin 

Přítomni:  Mgr. Alena Brotánková , Petr Hlaveš MBA, Ing. Otakar Janeba,  Libor Palas, Vladimír 

Strouhal, Emil Urban, Jech Martin,  

Omluveni: Mgr. Bc. Jan Jeglík, Ing. Monika Keřková MPA 

 

Zahájení 

Jednání zastupitelstva zahájil starosta Ing. Otakar Janeba v 19:00 hodin. Přivítal přítomné zastupitele 

a občany. Konstatoval, že zasedání je usnášeníschopné, zápis z minulého zasedání je zde 

k nahlédnutí. 

 

Starosta navrhl ověřovatele zápisu Martina Jecha a Libora Palase 

Hlasování o návrhu na ověřovatele zápisu. 

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

Schváleno  

 

 

Předsedající navrhl zapisovatelku Hanu Adamkovičovou.  

Hlasováno o návrhu na zapisovatelku zápisu. 

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

Schváleno  

 

 

PROGRAM jednání zastupitelstva: 

 

1) Informace z obce 

2) II. stupeň ZŚ - projekt 

3) Změna provozovatele infrastruktury 

4) Nová stavba ČOV 

5) Schválení výběrového řízení na projektanta stavby ČOV   

6) Pomník letce z II. světové války  

7) Poskytnutí dotací na rok 2023 

8) Rozpočtové opatření č. 1/2023 

9) Příkazní smlouva – WITENDR -  žádost o dotace na rekonstrukci komunikací 

10) Různé 

 

Hlasováno o programu jednání 

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

Schváleno  

 

 

1) Informace z obce – starosta    – obec vyhlásila konkurz na pracovní místo ředitele ZŠ a MŠ Ohrobec; 



  

Strana 2/5 

- pracovní četa -  těžba dřeva v lese,  

- autobusy – na jednání Mikroregionu byly projednány stížnosti 

občanů naší obce, zejména návaznost spojů. V rámci celého regionu 

nebylo ke stížnostem naší obce přihlédnuto. Všechny další stížnosti 

se mají směřovat na předsedu Mikroregionu T. Švece, který se jimi 

bude věnovat. Od 5.3. dochází ke změně jízdních řádů 

- včera proběhl na obci audit účetnictví.  

- 12.3. se bude konat setkání seniorů. 

 

 

Návrh usnesení č. 2/1/2023/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace z obce. 

Výsledek hlasování: Pro: 7;    Proti: 0  ;    Zdržel se: 0 

Usnesení přijato 

 

2) II. stupeň ZŚ – projekt  – starosta  – 14.2. se na obci uskutečnilo jednání mezi projektantem Ing. Třoskou, 

právním zástupcem obce JUDr. Hrabou, Ing. Bernardem (za spol. Witendr s.r.o.), J. Ovčáčkem a starostou za 

obec. Výsledkem jednání je uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, který řeší dokončení projektu dle 

požadavků na úpravu projektu na budovu s energetickým pasivním standardem. 

 

Návrh usnesení č. 2/2/2023/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, ze dne 29.11.2021,  na 

zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „II.stupeň základní školy v obci Ohrobec“  se 

společností Tre-Bon inženýring s.r.o., IČ: 06979891 a pověřují starostu k jeho podpisu. Dodatek je 

přílohou tištěného zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro:  6   Proti:   1 – V. Strouhal;  Zdržel se: 0;  

Usnesení přijato 
  

 

3) Změna provozovatele infrastruktury – starosta – jedná se o kanalizaci a vodovod. Současný 

provozovatel je 1. SčV. V rámci regionu Dolnobřežanska mají zájem provozovat celou oblast 

Technické služby Dolnobřežansko. K dnešnímu dni jim do správy celého regionu zbývají 4 obce, 

včetně Ohrobce. 1. SčV se bude účastnit na projednávání stavby nové ČOV. Obec Ohrobec by se měla 

rozhodnout do 30.6.2023, kdo bude dále provozovat kanalizaci a vodovod v obci. V březnu bude probíhat 

další jednání s TS Dolnobřežanska. Na jednání bude přizván zástupce ze zastupitelstva obce. 

Návrh usnesení č. 2/3/2023/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informace o změně provozovatele infastruktury v obci 

Ohrobec a pověřují starostu k dalšímu jednání. Starosta o dalším jednání bude informovat 

zastupitelstvo .  

Výsledek hlasování: Pro: 7;      Proti: 0  ;        Zdržel se: 0 

Usnesení přijato 

 

 
4) Nová stavba ČOV – starosta - obec má nové řešení, společnost IROP Olomouc s.r.o. navrhla nové umístění 

ČOV (s kapacitou 3000 EO), která odkanalizuje celou obec, na Kárově za ulicí U Planin. Požadavek na 

změnu ÚP byl podán.  

Návrh usnesení č. 2/4/2023/Z 
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Zastupitelstvo obce Ohrobec bere na vědomí informaci o nové stavbě ČOV. 

Výsledek hlasování: Pro: 7;      Proti: 0  ;        Zdržel se: 0 

Usnesení přijato 

 

 
5) Schválení výběrového řízení na projektanta stavby nové ČOV – starosta – předkládá výzvu na výběrové 

řízení na podání nabídek na projektanta nové stavby ČOV, umístěné za ulicí U Planin. Tato varianta je 

technicky i ekonomicky nejvýhodnější. Návrh – členové výběrové komise: Libor Palas, Martin Jech, Emil 

Urban, náhradník O. Janeba. 

Nastala diskuze o stavbě nové ČOV s novým návrhem umístění, o celkové   změně  odkanalizování 

obce. 

 

Návrh usnesení č. 2/5/2023/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné 

zakázce malého rozsahu na služby „Ohrobec – PD – kanalizace a ČOV“, kritérium je 100% cena. 

Výsledek hlasování: Pro: 3; A.Brotánková, O.Janeba, E.Urban      Proti: 0  ;      

  Zdrželi se: 4: M.Jech, P.Hlaveš, V.Strouhal, L.Palas 

Usnesení nepřijato 

 

 

6) Pomník letce ze II. světové války – starosta – 19.1.2022 zastupitelstvo schválilo podání žádosti 

o dotaci na stavbu pomníku. Z Ministerstva obrany nám byla přiznána dotace 193.000,- Kč. 

Předpokládaná výše ceny pořízení pomníku je cca 250.000,- Kč. Obec má možnost žádat ještě o 

dotaci na Středočeském kraji. Umístění je plánování v zeleném pruhu u křižovatky Károvská – 

Spojovací. 

 

Návrh usnesení č. 2/6a/2023/Z: 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve výši 193.251,- Kč z programu Zachování a 

obnova historických hodnot I z Ministerstva obrany  na výstavbu pomníku obětí 2. světové války. 

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

Schváleno  
 

Návrh usnesení č. 2/6b/2023/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje stavbu pomníku a vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. 

Kritérium pro výběr je 100% cena. Komise pro otevírání obálek a pro výběr nejvhodnější nabídky: 

Emil Urban, Martin Jech, Libor Palas, náhradník: O, Janeba, 

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

Schváleno  

 

 
 

7) Poskytnutí dotací na rok 2023 -  A.Brotánková, předseda finančního výboru – finanční výbor projednal a 

doporučuje ke schválení poskytnutí dotací z rozpočtu obce Ohrobec takto: 

 

 

V. Strouhal informuje přítomné, že je ve střetu zájmu. 
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Návrh usnesení č. 2/7/2023/Z 

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce Ohrobec na rok 2023:  

 

ŽADATEL Výše dotace: 

 

 

ŽADATEL 

 

 

Výše dotace: 

Korynta Antonín 0 SDH Ohrobec 4.000,- Kč 

Strejc Jaroslav 25.000,- Kč Štuka Vladimír 4.000,- Kč 

Junák skauti - Medvíďata 10.000,- Kč Voves Ondřej 24.000,- Kč 

Sokol Zvole, z.s. 4.000,- Kč Zdravotní klaun 0 

Strouhal Vladimír 0 SK Olympie 4.000,- Kč 

Dušek Martin 0   

Sang z.s.  4.000,.- Kč   

 

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

Schváleno  

 

 
8) Rozpočtové opatření č. 1/2023 – ekonomka obce P. Pavelková –  Nutnost provedení rozpočtového 

opatření č. I v měsíci lednu, bylo vyvoláno z důvodu objektivně působících skutečností. 

Příjmy 

- Dotace volby pol. 4111 UZ98008   (38 600,- Kč) 

- Dotace ze SR na VS  pol. 4112  (18 800,- Kč) 

 

Výdaje   

- Výdaje volby prezident - 2023   (40 408,- Kč) 

- Vratka dotace volby prezident - 2022      (7 910,- Kč)                                                                      

 

Financování 

Snížení čerpání rezervy pol. 8115 (9 082,- Kč). 

 

Rozpočtové opatření č. 1/2023 schválil starosta obce, protože je v jeho kompetenci. 

 
 

Návrh usnesení č. 2/8/2023/Z 

Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti:   0;  Zdržel se: 0  

Usnesení přijato 

 

 

9) Příkazní smlouva – WITENDR -  žádost o dotace na rekonstrukci komunikací, včetně administrace 

zadávacího řízení – starosta -  jedná se o ulice Šeříková, V Březinách. Meruňková, Jabloňová, K Lesíčku 

a V Hranicích. Celkový rozpočet je 8.095.000,- Kč. Finalizuje se stavební povolení na rekonstrukci všech 

komunikací. Termín na podání žádosti o dotace je v průběhu března 2023. 
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Návrh usnesení č. 2/9/2023/Z  

Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje Příkazní smlouvu se společností WITENDR s.r.o., IČ: 

071878041 na zabezpečení přípravy žádosti o dotaci, včetně administrace zadávacího řízení na akci 

„Místní komunikace Ohrobec“. Pověřuje starostu k jejímu podpisu. Smlouva je přílohou tištěného 

zápisu. 

zápisu. 

Výsledek hlasování: Pro:  7  Proti:   0;  Zdržel se: 0 

Usnesení přijato. 

 

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze. 

 

 

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin. 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 24.2.2023 

 

  

 

 

   

 

         ………………………………      

                         Ing. Otakar Janeba                 

                               starosta obce Ohrobec       

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

 

 

 

 

 

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

                     

            Martin Jech                         Libor Palas 

 

 

 

 

 

 

 

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


