Obec Ohrobec
V Dolích 5, 252 45 Ohrobec
IČO: 00 24 14 91

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 11. 8. 2009
Začátek zasedání na OÚ - 19:00 hodin
Přítomni: Ing. M. Zázvorková, M. Hrubá, Ing. T. Maruniak, M. Zier, M. Slavíčková,
M.Krkošková
Omluveni: Bc. B. Barda,
Nepřítomni: J. Votánek
Ověřovatelé: M. Hrubá, M.Slavíčková
Zapisovatelka: H. Adamkovičová
Program:
1. Jarov etapa III – odvolání záměru prodat
2. Rozpočtové opatření č.2/09
3. Oprava ul. Károvská – úsek III
4. Oprava ul.V Sedlištích
5. Různé – kanalizace V Zahrádkách , gymnastické míče
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání.
1) Jarov III – paní Eva Polesná trvale bydlící v rekreačním objektu č.ev. 04, Ohrobecké údolí, má
nájemní smlouvu na pozemky par.č. 470/76 o výměře 161 m2, par.č. 475/5 o výměře 3 m2 a st.
par.č.470/46 o výměře 62 m2, přišla požádat o sepsání smlouvy o smlouvě budoucí kupní na tyto
pozemky. Starostka navrhuje stáhnout záměr volného prodeje těchto pozemků a uznat předkupní
právo p.Polesné i když zájem o koupi projevila až po termínu. Pozemky budou zaplaceny nejpozději
do 31.12.2009.
Zastupitelé jednohlasně souhlasí s uznáním předkupního práva p.Polesné na pozemky par.č. 470/76 o
výměře 161 m2, par.č. 475/5 o výměře 3 m2 a st. par.č.470/46 o výměře 62 m s tím, že k prodeji dojde
nejpozději do 31.12.2009. Záměr prodat výše uvedené pozemky libovolnému zájemci bude stažen.
2) Rozpočtové opatření 2/2009 – příjmy: 1.572.274,-Kč; výdaje: 2.542.274,-Kč; financování – převod
z minulých let: 970.000,-Kč.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili Rozpočtové opatření 2/2009 - příjmy: 1.572.274,-Kč; výdaje:
2.542.274,-Kč; financování – převod z minulých let: 970.000,-Kč.

3) Károvská III. – jedná se o zbývající část komunikace Károvská – úsek od ulice Jabloňová
k autobusové zastávce „ Zálepy“. Starostka navrhuje podepsat smlouvu o dílo s firmou Fragment, která
bude pokládat asfaltový povrch na předešlé 2 etapy opravy komunikace Károvská.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili podepsat s firmou Fragment smlouvu o dílo na opravu zbývající
části ulice Károvská.
4) Asfaltový povrch – ulice V Sedlištích - obyvatelé bydlící v ulici V Sedlištích si sami investují
opravu povrchu v této ulici. Na obec přišli s prosbou, zda je možné, aby obec podepsala s firmou
Fragment smlouvu o dílo s tím, že celá částka, která bude vynaložena na tuto akci bude od občanů
V Sedlištích převedena před podpisem smlouvy na obecní účet.

Zastupitelé jednohlasně souhlasí, aby obec podepsala s firmou Fragment smlouvu o dílo na asfaltový
povrch ulice V Sedlištích s tím, celková částka bude hrazena z finančních prostředků od obyvatel ulice
V Sedlištích.
5) Kanalizace V Zahrádkách – p.Novák odmítl podepsat smlouvu se společností Veolia o stočném
z důvodů, že majitelé nemovitostí na levé straně (u pole) jsou vlastníky části kanalizace a tudíž
požadují od firmy Veolia nájemné. Z dohledaných dokumentů není zcela zřejmé kdo je vlastníkem.
Gymnastické míče – paní Zárubová, která vede cvičení na gymnastických míčích, si odnesla po dobu
prázdnin obecní míče domů. V případě, že chce paní Zárubová vést v době prázdnin cvičení doma, je
třeba, aby přinesla podepsanou dohodu o zapůjčení míčů. Pokud dohodu nepodepíše, je nutné míče
neprodleně vrátit na OÚ
Dotaz: V.Tlamsa – z rozpočtového opatření vyplývá, že obec bude v letošním roce na autobusy přispívat
částkou téměř o 100% větší než byla v minulých letech.. Domnívá se, že v těchto letních měsících nejsou
linky vytížené.
Starostka: V letošním roce byl zaveden prázdninový provoz – omezení v jízdním řádu. Během léta má
proběhnout průzkum vytíženosti jednotlivých spojů o víkendech, v září se průzkum zaměří na pracovní dny.
Pokud bude třeba nějaká změna v jízdních řádech, dojde k jejímu zavedení v prosinci 2009.
Starostka: Oprava komunikace Károvská začíná od zítřka po jednotlivých etapách. Nejprve bude
zhotoveno rozšíření v úseku Úvoz – Nad Úvozem, pak oblast Károva. Objížďky budou včas vyvěšeny, po
dobu opravy úseku Oblouková – Na Širokém I bude pro nákladní automobily úplná uzávěra komunikace
Károvská, objízdné trasy budou pouze pro osobní automobily.
Dotaz: pí. Pulcová – počítá se s vybudováním chodníků v ulici Károvská?
Starostka: Obrubníky podél silnice budou při opravě zbudovány,na chodník nejsou finanční prostředky,
postupně bude pruh pro chodník provizorně vysypán štěrkem nebo recyklátem.
Starostka ukončila jednání v 19:40 hodin.

………………………………
Ing. Michaela Zázvorková
starostka obce

.........................................
Milan Zier
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:

…………………………….
Marie Slavíčková

Zapisovatelka :

……………………….
Monika Hrubá

………………………
Hana Adamkovičová:

