
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  27. 4.  2016 

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

 Michaela Králová Krkošková 

Omluven: Roman Hrabě 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Hosté: J. Ovčáček, K. Tomeček 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Maruniak,  Michaela Králová Krkošková 

Program:   

1) Tenisový kurt 
2) Info o obchodu 
3) stavba chodníku v ul. Zvolská 
4) žádost paní Zárubové 
5) ČOV 
6) Opravy komunikací 
7) různé 

 

1) Tenisový kurt – na vyvěšený záměr o pronájem tenisového kurtu se přihlásil V. Strouhal. 

Nabízí nájemné 5.000,- Kč/rok. 

Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce pronajmout tenisový kurt panu Vladimíru Strouhalovi. 

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

 

2) Žádost paní Zárubové – paní Zárubová žádá o potvrzení, že v novém územním plánu bude 
na jejím pozemku zanesena neveřejná účelová cesta. Obec ji zaslala vyjádření  paní 
Zárubové s tím, že daný pozemek bude zařazen jako plocha bydlení, kde je přípustné 
umísťovat obslužné komunikace ……….. . Paní Zárubová s touto odpovědí není spokojená. 
Obec Ohrobec předá písemnou korespondenci stavebnímu úřadu v Jesenici, neboť  
pouze ten je kompetentní ke schválení obslužné komunikace na soukromém pozemku. 

 
Rada obce souhlasí s předáním písemných žádostí paní Zárubové k obslužné komunikaci. 
PRO: 4;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 
Informace k dění obce: 

3)  INFO – Obchod  -  starosta shrnul celý průběh jednání s paní Marií Slavíčkovou tak, jak 
tomu bylo na jednání rady dne 13.4.2016. V současné době rozhodnutí o odstranění 
stavby nabylo právní moci. 
 

4) Stavba chodníku v ul. Zvolská -  někteří majitelé přilehlých nemovitostí začali vznášet 
podmínky a nesouhlasy se stavbou chodníku.  Žádost o dotaci se k datu 29.4. nestihne.  
Obec bude dále připravovat podklady pro územní a stavební řízení na stavbu chodníku 
v části ulice Zvolská a bude připravena zažádat o dotaci v dalších výzvách. 
 
 

5) ČOV – Podstatné opravy byly provedeny na konci roku 2015. Starosta měl v tomto týdnu  
jednání se zástupci 1. SčV. Ti doporučili další důležité opravy. Navrhují zadat projekt 
k těmto nutným opravám. Cena za projekt = 135.000,-Kč. S projektem by byla obec 
připravena žádat o dotace na tyto práce. 



6) Část komunikace V zahrádkách – pozemky majitelky E. Rychlovské budou dány do 
elektronické dražby.  Starosta informoval přítomné o historii, kdy v minulosti původní 
majitel daroval tyto pozemky, byla podepsána i darovací smlouva v roce 1997 a 
s návrhem na vklad předána na Katastr nemovitostí.  Obec v minulých letech žádala 
informaci od KN proč nezapsala tuto darovací smlouvu. KN  sdělil, že v roce 2002 zamítl 
tuto darovací smlouvu.  Bohužel důvod zamítnutí OÚ není znám. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

                                                    Ing. Tomáš Maruniak                                   Michaela Králová Krkošková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


