
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  24. 2.  2016 

Přítomni: Otakar Janeba, Roman Hrabě, Tomáš Maruniak, Monika Keřková 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Omluven: Michaela Králová Krkošková 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Maruniak, Roman Hrabě 

Program:   

1) Škola 
2) Obchod v obci 
3) Chodník – Zvolská 
4) Tenisový kurt 
5) Územní plán 
6) JSDH 
7) Různé – divadelní festival 

 

1)  INFO - Škola  -  během jarních prázdnin (1. – 5.2.) proběhly částečné opravy. Starosta 
zaslal výzvu jednateli Xedosu s upozorněním, že stále nejsou práce dokončeny. Žádá o 
osobní schůzku.  Xedos zašle soupis víceprací.  Telefonicky přislíbena 26.2. schůzka 
s jednatelem Nemeshi a p. Krupou. 
 

2) Obchod v obci – na ploše bývalé zděné čekárny je záměr postavit dřevostavbu, která by 
sloužila jako provizorní obchod smíšeného zboží. Obec jednala s firmou Delta o stavbě, 
nabídka je příliš vysoká – cca 250.000,-Kč. Nákup materiálu samostatně obcí na stavbu 
budovy a řemeslnické práce by vyšly výhodněji. 

Rada obce souhlasí se záměrem postavit na betonové ploše bývalé zděné čekárny provizorní 
obchod smíšeného zboží. Tento bod bude předán zastupitelstvu ke schválení. Zasedání se bude 
konat  9.3.2016 
PRO: 4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 
3) Chodník – Zvolská. Projektant přepracovává projekt. Zruší se záliv pro zastávku, nově se 

vyprojektují  2 zastávky bez zálivu.  Obec počítá s podáním žádosti o dotaci na IROP do 
29.4. Žádost vypracuje MAS Dolnobřežansko. 

Rada obce souhlasí a bere na vědomí změnu projektu na výstavbu chodníku se dvěma zastávkami 
bez zálivu. 
PRO: 4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

  
4) Tenisový kurt – se nebude nabízet k pronájmu další osobě. Obec by provozovala tenisový 

kurt sama.  Pro tento účel bude vypracován provozní řád. 
Rada obce souhlasí s provozováním tenisového kurtu obcí. 
PRO: 4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

5) Územní plán – v návrhu proběhly poslední úpravy. Arch. Maryška zašle územní plán 

Městskému úřad Černošice, odboru územního plánování, kde se po prostudování bude 

konat osobní schůzka se zástupci obce.  Poté bude ÚP zaslán všem dotčeným orgánům 

k vyjádření. 

Rada obce bere na vědomí informace o územním plánu obce Ohrobec. 

PRO: 4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

 

 



 

 

6) JSDH  - po rezignaci velitele jednotky J. Novotného, probíhá jednání s jeho možným 

nástupcem.  Do Ohrobeckého zpravodaje bude umístěna informace o náboru nových 

členů JSDH. 

Rada obce bere na vědomí informaci o JSDH. 

PRO: 4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

 

 
7) INFO - Divadelní festival – probíhá jednání s divadelními soubory.  Jsou naplánována 3 

dětská divadelní představení a večerní představení pro dospělé. Doprovodný program by 

mohl být skákací hrad, malování na obličej, horolezecká stěna apod., občerstvení.  J. 

Strejc připraví kalkulaci na celý festival. Termín konání  je navržen na 27.8.2016. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

  

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

                                                    Ing. Tomáš Maruniak                                             Roman Hrabě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


