
RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  23. 9.  2015 

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

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Omluven: Pavel Makovský ,  

Ověřovatelé zápisu: Monika Keřková, Roman Hrabě 

Program:   

1) Řešení dopravní situace v ulici V Dolích 
2) Darovací smlouva – Obec Zvole – Škoda Felicia LX 
3) Konečná částka – stavba školky 
4) Výběrové řízení – kanalizace, zvonička 
5) Škola - info 
6) S. Bogdanová 
7) J. Marchal 
8) panely Solwin  
9) územní  plán – přivaděč vody, nová ČOV,  Zárubová,  
10) různé 

 

1) Řešení dopravní situace v ulici V Dolích – na místním šetření za účasti MěÚČernošice, odbor 

dopravy - M. Sémové a Policie ČR – p. Nerada byla vyhodnocena jediná možnost:  vybudování 

parkoviště za ČOV, vybudování  1 – 2 zpomalovacích prahů, zjednosměrnění ulice V Dolích 

(od školy až po odbočku za ČOV). Je třeba podat žádost na tyto změny na příslušné orgány. 

Rada obce bere na vědomí a souhlasí s dopravním řešením situace v ulici V Dolích. 

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

 

2) Darovací smlouva – Obec Zvole – předložila darovací smlouvu na automobil Škoda Felicia, 

které začala naše obec využívat k dovážení obědů do MŠ. Vozidlo má na 2 roky technickou 

kontr. Vozidlo je hodně opotřebované. Jedná se o dočasné řešení.  Darovací smlouva bude 

předložena zastupitelstvu obce. 

 Rada obce bere na vědomí darovací smlouvu s Obcí Zvole na vozidlo Škoda Felicia, darovací 

smlouva bude předložena zastupitelstvu obce. 

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

 

3) Při závěrečném jednání, které proběhlo 21.9. byla dohodnuta konečná částka, která bude 

zaplacena firmě Otistav s.r.o. ve výši 1.861.331,- Kč  s DPH(původní částka – 1.445.517,- Kč s 

DPH + více práce /např, podhled, slaboproud …/  330.000,- Kč bez DPH ). 

Rada obce souhlasí s konečnou částkou ve výši 1.861.331,-Kč . 

 

4) Výběrové řízení – kanalizace, zvonička, vybavení  ZŠ Ohrobec.   
a) VŘ na akci „Transfér a rekonstrukce zvoničky“  byla vyhlášena 18.9. Lhůta pro ukončení 

podání nabídek končí  25.9.2015 ve 12h. Ve 12:30 h. zasedá Komise pro otevírání nabídek 
a výběrová komise. 

b) VŘ na akci „Splašková kanalizace dostavba“ byla vyhlášena 18.9.,  původní termín 

ukončení pro podání nabídek (25.9.2015) byl prodloužen do 2.10. do 10 hodin. Poté bude 

zasedat Komise pro otevírání nabídek a výběrová komise. 



c) Vybavení ZŠ – VŘ termíny: 15.9. – 23.9.2015. Přihlásilo se 6 zájemců. Výběrovou komisi 

byla doporučena nejvýhodnější nabídka od firmy C Systém CZ a.s. ve výši 498.530,- Kč.  

Jedna třída z důvodu časové tísně byla zadána firmě MAKRA Didakta s.r.o.  

  

5) Škola – stavba – info – stavební firma pracuje dle harmonogramu. 
 

6) S. Bogdanová -  starosta konzultoval celou záležitost s právníkem. Dohoda o narovnání vztahu 
není možná. Paní Bogdanová podá na soud žádost na vydržení části zaploceného pozemku 
par.č. 506/14. 

7) J. Marchal : 

 a) štěrk byl navezen zpět (ulice Akátová – při rekonstrukci části ulice byl odvezen původní 

štěrk, který nechal navézt p. Marchal pryč). 

b) oddělení části pozemku  z par.č. 398/1 – přístupová cesta – je zakreslena v územním plánu. 

c) přesunutí lampy VO o 2 m u pozemku par.č. 398/1 z důvodu stavby garáže. Přesun lampy 

provede na jeho náklady odborná firma. 

 

8) J. Zárubová – žádá obec o souhlas s legalizací již reálně existující a využívané neveřejné 

účelové přístupové komunikace. 

Ing. Maruniak vznese dotaz na MěÚČernošice, odbor územního plánování. 

 

9) Územní plán – přivaděč vody bude zakreslen ve větším kodidoru, bude zanesen i v textové 

části. Nová ČOV bude zanesena pouze v textové části. 

 

10) Lhota – Zálepy – spol. Residence Károv s.r.o., majitelé stavby domova důchodců na Zálepech  

(64 důchodců) žádá o připojení na ČOV Károv.  Zajistí nám 8 míst pro naše občany. Pan Novák 

z 1. SčV zjistí, zda by to bylo technicky možné.  

Rada obce bere na vědomí žádost spol. Residence Károv s.r.o. o připojení domova důchodců 

na Zálepech na ČOV Károv. Prioritně musí být možnost, aby se připojili všechny nemovitosti 

na katastru Ohrobce - Károva. Žádost bude předána na zastupitelstvo k projednání. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

  

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

                                                 Ing. Monika Keřková, MPA                                     Roman Hrabě 

 

  

 

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


