
RADA OBCE OHROBEC 

17.6.2015 

Přítomni: Otakar Janeba, Tomáš Maruniak, Pavel Makovský, Roman Hrabě 

Omluveni: Monika Keřková, 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Ověřovatelé zápisu: Roman Hrabě, Tomáš Maruniak 

Program:   

a)  jednací řád rady 

 b) ukončení nájemní smlouvy – Ćtyřlístek 

 c) obchod 

 d) odvolání stávajícího velitele jednotky dobrovolného sdružení hasičů  

 e) žádost o výměnu stožáru ÚVT Internet s.r.o. 

 f) záměr pronajmout stavební buňku v ulici U Planin 

 g) cenová nabídka 1.SčV na výměnu aeračního systému aktivačních nádrží a rozvodů           

                             vzduchu od dmychadel pro ČOV Ohrobec. 

 

a) Jednací řád rady obce Ohrobec – do předloženého návrhu se zapracuje do bodu jednání 

rady možnou účast člena rady formou skype video hovoru. 

Rada obce schválila jednací řád rady obce s doplněním o možnou účast člena rady formou skype 

video hovoru. 

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

b) Ukončení nájemní smlouvy s kulturním centrem Čtyřlístek.  Čtyřlístek bude přestěhován od 

pondělí 22. Června do nových prostor v obci Zvole. Ukončení nájmu v obecních prostorách 

v naší obci proběhne formou dodatku č. 7. 

Rada obce schválila ukončení nájemní smlouvy dodatkem č. 7 s kulturním centrum Čtyřlístek  

k datu 22.6.2015. 

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

c) Obchod – Marie Slavíčková při ústním jednání projevila zájem o odkoupení pozemku pod 

obchodem (cca 40 m2   obecního pozemku par.č. 469/1) .  Rada s vyhlášením prodeje 

pozemku pod obchodem nesouhlasí. 

Rada obce zamítla vyhlásit záměr prodat pozemek pod obchodem – cca 40 m2  par.č. 469/1. 

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

d) Odvolání stávajícího velitele JDSH. Krajské ředitelství HZS Středočeský kraj zaslalo souhlasné 

stanovisko se jmenováním nového velitele jednotky Jana Novotného. Stávající velitel Milan 

Šafránek bude obcí Ohrobec odvolán. Jan Novotný navrhne nové členy jednotky.  



Rada obce souhlasí s odvolání stávajícího velitele JSDH Milana Šafránka. 

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

 

e) Žádost o výměnu stožáru ÚVT Internet s.r.o. Vzhledem k havarijnímu stavu stožáru, zažádala 

spol. ÚVT Internet o výměnu pronajatého stožáru na par.č. 470/20. Výměnu provedou na 

své náklady.  

Rada obce schválila žádost ÚVT  Internet o výměnou stožáru na pozemku par.č. 470/20 na své 

náklady. 

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

 

f) Záměr pronajmout stavební buňku v ulici U Planin Rada navrhuje vyhlásit záměr o pronájmu 

část stavební buňky (v části má spol. ÚVT zařízení k vysílači na stožáru), kritériem bude účel 

využití. 

Rada schválila vyhlášení záměru pronajmout část stavební buňky na pozemku par.č. 470/20. 

Kritériem výběru bude účel využití. 

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

 

g) Cenová nabídka 1.SčV na výměnu aeračního systému aktivačních nádrží a rozvodů           

  vzduchu od dmychadel pro ČOV Ohrobec ve výši 218.400,- Kč bez DPH. Jedná se o řešení havarijního 

stavu. Obec se bude snažit získat na tuto opravu dotace. 

 

Rada schválila cenovou nabídku 1. SčV  ve výši 218.400,- Kč bez DPH na výměnu aeračního systému 

aktivačních nádrží a rozvodů vzduchu od dmychadel pro ČOV Ohrobec. 

 

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

 

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

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

 

Ověřovatelé zápisu:   

 Roman Hrabě ………………………………..        Ing., Tomáš Maruniak ……………………………………. 

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


