
RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  19. 8.  2015 

Přítomni: Otakar Janeba, , Monika Keřková, Roman Hrabě, Tomáš Maruniak 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Omluven: Pavel Makovský 

Ověřovatelé zápisu: Monika Keřková, Roman Hrabě 

Program:   

1) info  stavba škola, školka 

2) ČOV Ohrobec 
3) kanalizace Károv 
4) chodník – ul. Zvolská 
5) územní plán 
6) různé 

 

1) Info  stavby – škola, školka – R. Hrabě stavební dozor 

a) Školka – 18.8. proběhla kolaudace. Stavební firma má daný termín konečného dokončení 

31.8.2015 

b) Škola – firma posunula termín dokončení o cca 10 dní. Problém s nadkrokevní izolací. 

Provádí se změna projektu na mezikrokevní izolaci. Pravidelné kontrolní dny probíhají 

každé úterý. 

 

2) Ve spolupráci s MAS Dolnobřežansko se podala žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV 

(14.8.2015) na tyto akce: 

 - rekonstrukce mechanického předčištění ČOV  (900.000,- Kč) 

- obnova technologie ČOV (2.200.000,- Kč). 

Pokud obec neobdrží dotaci, provedou se nejdůležitější práce (Výměna aeračního systému  

aktivačních nádrží a rozvodů vzduchu ve výši cca 230.000). 

 

2) a) Kanalizace Károv – dotace. Obec připraví podklady pro výběrové řízení a osloví firmu 

Rinoceronte s.r.o. k administraci výběrového řízení k veřejné zakázce „Dostavba splaškové 

kanalizace“. 

Rada souhlasí s oslovením firmy Rinoceronte s.r.o. na administraci výběrového řízení veřejné 

zakázky „Dostavba splaškové kanalizace“. 

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

 

b)       Rekonstrukce zvoničky – dotace.  Obec osloví 3 restaurátory.  Zvážit vhodné místo 

přesunu. 

 

 

3) Chodník Zvolská - obec připraví podklady pro stavební povolení. 

 

 

 

 

 



4) Územní  plán -  Ing Maruniak dohodne se zpracovateli zapracování do textové části přivaděč 

vodovodu a nové ČOV. V nákresu bude zapracován návrh koridoru vodovodu (ve větší šíři), 

aby zde mohly být ev. možné úpravy.  

Procesně bude územní plán pokračovat dalšími legislativními lhůtami (cca 260 – 330 dní).  

Zhruba v únoru 2016 by mělo dojít k prvnímu veřejnému projednávání na zastupitelstvu 

obce, cca v červnu 2016 by měl být vydán nový územní plán. 

5) Různé: 

- Obchod: paní Slavíčková neplní telefonické dohody, jednání stále pokračuji. 

 

- Komunální technika – obec potřebuje koupit radlici, sypač a smeták.  Celková cena za 

tuto techniku je kolem 300.000,- Kč. 

Rada souhlasí s nákupem nového vybavené komunální techniky – radlice, sypač a smeták. 

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

- Na webové stránky bude doplněn odkaz na radu obce. 

-  

 

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

     Ing. Otakar Janeba                 Ing. Tomáš Maruniak   

 

 

  

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

                                                 Ing. Monika Keřková, MPA                                    Roman Hrabě   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


