
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  7.12.  2016 

Přítomni: Ing. Otakar Janeba, Michaela Králová Krkošková, Ing. Monika Keřková 

 

Omluveni: Ing. Tomáš Maruniak, Roman Hrabě 

 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Hosté zastupitelé:  J. Novotný,  A. Škorpa 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. M. Keřková, M. Krkošková Králová 

Program:   

1) Návrh na vyhlášení záměru prodat obecní pozemek par.č. 468/15 
2) Žádost o smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o zřízení  

 

1) Návrh na vyhlášení záměru prodat obecní pozemek par.č. 468/15 o celkové výměře 202 m2 .  
Již v roce 2009 zastupitelstvo obce schválilo prodej par.č. 468/15 o výměře 202 m2 za cenu 1.500,- 
Kč/m2  tehdejšímu majiteli pozemku  par.č. 438/1 p. Rýparovi. Pozemek par.č. 468/15 byl původním 
majitelem p. Vágnerem připlocen právě k pozemku par.č. 438/1.  P. Rýpar nepodepsal Smlouvu o 
smlouvě budoucí a pozemek prodal JUDr. Višvaderovi.  Tomu byl pozemek par.č. 438/1 zabaven 
v exekuci.  Zástupce současného majitele pozemku par.č. 438/1, firmy Cs Bross s.r.o. má zájem o 
odkoupení pozemku par.č. 468/15.    
 
Rada obce souhlasí s vyhlášením záměru prodat obecní pozemek par.č. 468/15 o výměře 202 m2. 
Minimální cena za m2 pozemku je stanovena na 1.500,- Kč.   
PRO: 3;      PROTI: 0;        ZDRŽEL SE: 0 

 

2) Žádost o smlouvě o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene pro par.č,.457/21 a  457/4. 
Jedná se o kabelové vedení NN v délce 75 délkových metrů po obecním pozemku 504/2. Podle 
„Zásad zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo obce Ohrobec k věcem nemovitým“  
je cena za běžný metr liniové stavby v chodníku a zeleni  stanovena  na 350,- Kč . 
 
Rada obce souhlasí s podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  - 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6019866 Ohrobec, K Vranému p.č. 457/21 – 
kNN/VB/01 a pověřují starostu k jejímu podpisu. 
 PRO: 3;      PROTI: 0;        ZDRŽEL SE: 0 
 
DOTAZ  J. Novotný -  na křižovatce U Rybníků II – Zvolská je neosvětlený a špatně označený výkop. 
Vzhledem k tomu, že z části je u hráze rybníku, je to velmi nebezpečné. Bylo by vhodné upozornit 
firmu, která výkop provádí, aby označení a osvětlení napravila.  
Starosta děkuje za přínosnou připomínku, zítra bude firma provádějící výkop upozorněna na tyto 
nedostatky.  

 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

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

                                                    Ing. Monika Keřková   Michaela Králová Krkošková 


