
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  1.3.  2017 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Michaela Králová Krkošková, Ing. Monika Keřková, Roman Hrabě 

 

Pozdní příchod: Ing. Tomáš Maruniak,  

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Hosté zastupitelé:  J. Votánek, B. Lebedová 

Ověřovatelé zápisu:  R. Hrabě, M. Krkošková Králová 

Program:   

1) Předání osvědčení nové zastupitelce Blance Lebedové 
2) Žádost o zvláštní užívání komunikace 
3) Reklamace úpravy komunikace Jarovská 
4) Záměr prodat pozemky par.č. 241/13, 241/14, 241/15 
5) Info – jednání s paní Rychlovskou – ul. V Zahrádkách 
6) Chodník Zvolská  
7) Jednání starostů s 1. SčV 
8) ČOV - rekonsktrukce  
9) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ohrobec na období 2018 – 2022 
10) Smlouva o uzavření budoucí sml. o zřízení věcného břemene č. IE-12-6006296/VB/1 
 
1) Osvědčení  o zvolení zastupitelkou obce –Blanka Lebedová  nastoupila jako náhradnice za 
Jana Novotného, který rezignoval na funkci zastupitele.  Starosta přivítal paní Lebedovou a 
předal ji osvědčení o zvolení zastupitelkou obce 
 
Na jednání se dostavil Ing. Tomáš Maruniak. 
 
2) Žádost o zvláštní užívání komunikace – spol. Freston  žádá o povolení vjezdu nákladními 
vozy  firmy Kapela na Károvskou  (odvoz zeminy). 
Rada obce souhlasí s povolením vjezdu s podmínkou, že se zajistí fotodokumentace před 

povolením vjezdu a s p. Marchalem bude domluvena kontrola po ukončení odvozu zeminy 

s tím, že v případě porušení vozovky bude využita složená kauce na obecním účtu.  

Výsledek hlasování:  PRO: 5; PROTI: 0; ZDRŽEL SE: 0  

 

3) Reklamace úpravy povrchu komunikace Jarovská – zástupce firmy Machido  paní Škvorová 

přislíbila při osobním jednání opravu. Starosta zašle písemnou reklamaci.   

Rada obce bere na vědomí informaci o reklamaci úpravy povrchu v části ulice Jarovská. 

 

4) Záměr prodat obecní pozemky par.č. 241/13, 241/14 a 241/15. Na obci proběhlo jednání 

s paní Lapáčkovou za účasti právního zástupce obce. Paní Lapáčková má zájem odkoupit obecní 

pozemky.   

Rada obce předává zastupitelstvu k jednání záměr prodat obecní pozemky par.č. 241/13, 

241/14 a 241/14. 

 
5) Jednání s paní Rychlovskou – vlastnictví části  ul. V Zahrádkách – jednání proběhlo na 

obecním úřadě za účasti právního zástupce obce. Paní Rychlovská je ochotná přistoupit na 

dohodu. Její návrhy na výměnu jejích pozemků za menší stavební pozemek není možný.  Paní 

Rychlovská rozmyslí, za jakou cenu by byla ochotna prodat pozemek. V minulosti byla ochotna 



prodat pozemky za 20 – 30,- Kč/m2.   Obec vyzve majitele přilehlých pozemků, zda by byli 

ochotni odkoupit před svým pozemkem část komunikace. 

Rada obce bere na vědomí informaci o jednání ohledně vlastnictví části komunikace 

V Zahrádkách. 

 

6)  Chodník Zvolská – dokončuje se změna projektu.  Po obdržení projektu musí proběhnout 

územní projednávání a žádost o stavební povolení , následně bude ve spolupráci s MAS 

Dolnobřežansko  podána žádost o dotaci. 

Rada obce bere na vědomí informaci o probíhajících přípravách k podání žádosti na stavbu 

chodníku v části ulice Zvolská. 

 

7) Jedná starostů – 1. SčV. Na jednání zástupci společnosti 1. SčV vysvětlili, že v současné 

situaci nepovolí naší a okolním obcím připojování nových vodovodních řadů, pokud nebude 

zesíleno potrubí přivaděče vody Posázavského vodovodu. 

Rada obce bere na vědomí informaci o jednání s 1. SčV.  

 

8) ČOV Ohrobec rekonstrukce – konečný projekt je rozdělen na: 

a)  rekonstrukce technologie Č OV  

b) Oprava střechy budovy ČOV. 

Zítra má starosta schůzku na MZ ohledně konzultace k podání žádosti o dotaci. 

Rada obce bere na vědomí informaci o přípravách k podání žádosti o dotaci na rekonstrukci 

ČOV Ohrobec.  

  

9) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Ohrobec na období 2018 – 2022 – vypracovala P. 

Pavelková, byl zaslán finančnímu výboru, bude vyvěšen na úřední desce a předán zastupitelstvu 

ke schválení . 

Rada obce bere na vědomí návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Ohrobec na období 

2018 – 2022 a předává zastupitelstvu ke schválení. 

 

10) Smlouva o uzavření budoucí sml. o zřízení věcného břemene č. IE-12-6006296/VB/1 - jedná 

se o výměnu  kabelového vedení  NN (nízkého napětí), trafostanice (z původní dvousloupové na 

jednosloupové), venkovního vedení NN a ochranné uzemnění v rozsahu 79m délkových na 

pozemku par.č. 506/8 a 506/1. Cena:   výměna trafostanice dle dohody  5.000,-  + kabelové 

vedení v délce 79m = celkem 32.700,- Kč.  

Rada obce souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č IE-12-

6006296/VB/1 takto: 

PRO: 5;      PROTI: 0;        ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

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

                                                    Roman Hrabě            Michaela Králová Krkošková 


