
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  14. 2.  2018 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Ing. Tomáš Maruniak, Michaela Králová Krkošková,  Ing. Monika 

Keřková MPA 

Hosté: J. Votánek 

Omluveni:  Roman Hrabě, 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. T. Maruniak, M. Králová Krkošková 

Program:   

 

1)  Demolice obchod – firma J. Růžička provedla demolici a odvoz veškerého odpadu 
z pozemku par.č.  469/1. Vzhledem k nárůstu předem odhadovaného nebezpečného odpadu 
(skelná vata ze zdí , asfaltová lepenka a azbestové desky z půdy a střechy) žádá o navýšení 
původní částky na 49.900,- Kč.  
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo částku max. 50.000,- Kč. 
Rada obce souhlasí s navýšením faktury za demolici a likvidaci objektu bývalého obchodu 
firmou p. J. Růžičky v celkové částce 49.9000,- Kč. 
Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0. 
 
 
2)       Chodník – ul. Zvolská – Smlouva o právu stavby je odsouhlasena p. Vítovcem i obcí. Je 
připravena k podpisu. 

 Rada obce bere na vědomí informaci o připravené Smlouvě o právu stavby s p. Vítovcem na 
chodník v ulici Zvolská.   
  
 
3)        Informace – změna pracovníků v obecní četě.  Pan E. Urban odešel ve zkušební době.  Na 
jeho místo nastoupil od 13.2.2018 pan J. Bartoš. 
Rada obce bere na vědomí informaci o novém zaměstnanci Obce. 
 
4)       Výběrové řízení  - právní zástupce obce připravuje podklady pro vyhlášení výběrového 

řízení na projektanta na akci stavba cyklostezky (spojka k cyklostezce Dolní Břežany – Libeň), 

stavba chodníku (v ulici U Rybníků II) .  

Rada obce bere na vědomí přípravy na výběrové řízení na projektanta na akce stavba 

cyklostezky a stavba chodníku.      

 

5)      Obec Vestec – Obecní Policie Vestec – podle nařízení vlády č. 340/2017 Sb.  dochází k 

navýšení nákladů  o částku 19.460,- Kč. 

Rada obce souhlasí s úpravou Veřejnoprávní smlouvy s Obcí Vestec a předává zastupitelstvu 

k projednání. 

Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 

6) Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad – 

úprava v čl. II, bod 2)  d)  a v čl. III, bod 2) (podmínka přihlášení k trvalému pobytu nebude mít 

návaznost na plátce, nýbrž danou nemovitost). 

Rada obce souhlasí s předloženou úpravou Zásad pro poskytování finančního příspěvku na 

úhradu poplatku za komunální odpad a předává tento bod zastupitelstvu k projednání. 

Výsledek hlasování:  PRO: 4;   PROTI: 0;  ZDRŽEL SE: 0 
 

 

 

 

 



7) Stavba tělocvičny – stavební řízení – paní E. Hatleová podala námitku k řízení o stavební 

povolení na stavbu tělocvičny za ČOV v ulici V Dolích. 

Rada obce bere na vědomí informaci o podání námitky v řízení o stavebním povolení na stavbu 

tělocvičny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

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

          Ing, Tomáš Maruniak                       Michaela Krkošková Králová 


