
RADA OBCE OHROBEC 

8. 7.  2015 

Přítomni: Otakar Janeba, Pavel Makovský, Monika Keřková 

Omluveni: Roman Hrabě, Tomáš Maruniak 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Makovský, Monika Keřková 

Program:   

1) informace o probíhajících stavbách – škola, školka 

2) veřejná výzva – pronajmout budovu čp. 5 a část přízemí budovy čp. 6 

3) info o jednání o objektu obchodu 

 

1)  škola – stavba probíhá dle harmonogramu, problémy s projektem (průběžně se dokreslují řešení   

vzniklých komplikací), příští týden se začne sundávat střecha a začnou se stavět arkýře. 

        školka  - vznikly problémy s výškou (budova má rozdíly ve výškách v místnostech) = řešení 

projektant navrhl speciální povrch na strop, kdy bude srovnána a zachována výška. 

  

2) Veřejná výzva  do 15.7. – přihlásila se ZŚ a MŠ Zvole.  

 

3) Info o jednání o obchodu.  Starosta zrekapituloval celé dosavadní jednání. Minulý týden byla M. 

Slavíčkové zaslána výzva k předání předmětu nájmu. Pošta bohužel doručila výzvu až dnes. 

 

Rada obce konstatuje, že písemná odpověď paní Slavíčková je tendenční (např. součinnost a 

podklady pro ocenění nám byly poskytnuty sestrou paní Slavíčkové), účelová a popírající dosavadní 

jednání, která byla vedena ve vstřícném duchu. Rada má zájem, aby byl v obci provozován obchod, 

který bude občanům ku prospěchu, a proto trvá na svém původním vyjádření. Nabídka odkupu byla 

vedena jako vstřícný krok. 

PRO:  3;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

4) Nová ČOV – umístění stavby nad Ohrobeckých údolím v lese. T. Maruniak projedná možnost 

umístění nové stavby ČOV na lesním pozemku v právě probíhajícím procesu tvoření územního 

plánu. 

 

5) M. Slavíčková (tenisový kurt) nepřistoupila na jednání o odprodání pergoly u tenisového hřiště. 

Za veškerý materiál, který během nájmu nakoupili a investovali, vč. pergoly požaduje cca 90.000,- 

Kč, obec nabízela za pergolu 40.000,- Kč. V průběhu měsíce července pergolu rozeberou a 

odvezou i s jejich ostatními věcmi.  

 

 

6) Solwin solární panely na střeše budovy čp. 5. Zástupce firmy p. Dvořák zaslal nabídku s nákresem 

nového umístění panelů na střeše čp. 5. Na celou jižní stranu navrhuje umístit 32 panelů, na 

severní stranu bude umístěna jedna řada za hřeben střechy v počtu 8 panelů. P. Dvořák dal 



písemnou nabídku na levnější elektřinu do budovy čp. 5 – 1,5 Kč bez DPH/ Kwh, pokud obec 

prodlouží pronájem na dalších 40 let.  

Rada obce zamítla prodloužení pronájmu střechy budovy čp. 5 na dalších 40 let.  

PRO:  3;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

7) Hasiči – je podepsané jmenování nového velitele JSDH  J. Novotného a odvolání dosavadního 

velitele JSDH M. Šafránka. Nový velitel předloží jmenný seznam nových hasičů do JSDH.  

V. Řezníček a M. Šafránek připravují k inventuře veškerý materiál, který měla jednotka 

v zápůjčce.  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………..       ………………………………………………… 

     Ing. Otakar Janeba       PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA  

  

 

Ověřovatelka zápisu:    ………………………………………………….. 

            Monika Keřková 

  

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


