
Rada obce Ohrobec 

20. 5. 2015 

Přítomni: Ota Janeba, Roman Hrabě, Monika Keřková 

Omluveni: Pavel Makovský, Tomáš Maruniak 

 

1. Stav MŠ 

 dnes předáno staveniště firmě Otistav a zítra by měly započíst práce 

 omezená pracovní doba 12:15 – 14:15 

 doba realizace max. 3 měsíce od zahájení, tj. max. do 20. 8. 2015 – max. do tohoto data 

kolaudace 

 obědy pro obě třídy se budou dovážet z Vraného n. Vlt. 

2. Čtyřlístek 

 předjednané místo ve Zvoli (pod MŠ) 

 v pátek konec v 15:00 

 nájem ve výši nákladů 

 Zvole ještě musí projednat v Radě 

 v pondělí bude Ota vědět více 

 prázdninový provoz 

 u nás by měli skončit k 15. 6. 2015 

 dle právního zástupce Čtyřlístku je výpověď neplatná, jelikož chybí důvod 

 jako důvod byla ve výpovědi uvedena přestavba objektu na MŠ 

3. Obchod – pí. Slavíčková 

 nájemní smlouva prodloužena do 30. 6. 2015 

 navržena cena 250 000 Kč vč. Zařízení 

 pí. Slavíčková dodala znalecký posudek na 1 mil. Kč => pokud nepřistoupí na navrženou 

cenu, bude muset stavbu na obecním pozemku odstranit na vlastní náklady 

 pokud se podaří odkoupit, bude nutné stavbu zkolaudovat 

4. Přivaděč vody 

 Ota bude zítra jednat s Jirkou Ovčáčkem 

 Pravděpodobně příští týden jednání s dotčenými jedinci 

5. Dotovaný pomocný pracovník 

 Ota zjistí možnosti proškolení pro manipulaci se stroji – sekačka… 

 potom se s ním projedná jeho pracovní náplň 

6. Opravy cest 

 až příští týden 

7. Veřejná vyhláška 

 záměr změnit smlouvu o komplexním provozování infrastrukturního majetku obce 

Ohrobec mezi Ohrobcem a firmou 1. SVČ, a.s. 

 hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 0 

8. Velitel hasičů 

 návrh: Jan Novotný 

 hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 0 



9. ZŠ 

 včera vyhlášena VZMR, osloveno 5 zájemců, 2. 6. 2015 (10:00) konec příjmů nabídek, 

uveřejněno na profilu zadavatele, otevírání obálek a hodnocení nabídek 2. 6. 2015 (10:00) 

 3-členná komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 

 Návrh: členové – Ota Janeba, Roman Hrabě, Antonín Škorpa 

             náhradníci – Petra Pavelková, Jiří Ovčáček, Monika Keřková 

 Hlasování: pro 3, proti 0, zdrželi se 0 

 Solární panely -> chceme dodat revizní zprávu 

10. Úkol: do příštího jednání Rady bude připraven Jednací řád Rady 

 

 

 

 

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

Ing. Otakar Janeba      Ing. Monika Keřková, MPA 


