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

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 21. 7. 2009
Začátek zasedání na OÚ - 19:00 hodin
Přítomni: Ing. M. Zázvorková, M. Hrubá, Ing. T. Maruniak, J. Votánek, M. Zier
Omluveni: Bc. B. Barda, M. Krkošková, M. Slavíčková
Ověřovatelé: J. Votánek, M. Hrubá
Zapisovatelka: H. Adamkovičová
Program:
1. Oprava komunikace V Sedlištích
2. Jarov – etapa III
3. Smlouva o dílo - oprava komunikace Károvská, zhotovitel Fragment s.r.o.
4. Károvská III
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání.
1) Oprava komunikace V Sedlištích – občané bydlící v ulici V Sedlíštích přišli v roce 2008 s iniciativou,
že si na vlastní náklady nechají zhotovit nový asfaltový povrch. Zastupitelé podmínili svůj souhlas
s realizací tím, že bude současně řešen odvod dešťové vody a všichni vlastníci přilehlých pozemků
budou s akcí souhlasit. Na zhotovení povrchu a řešení vsaku deštových vod byl vypracován projekt,
nyní občané vybírají firmu, která nový povrch zhotoví.
Zastupitelé souhlasí.
2) Jarov – etapa III. V minulosti proběhla I. a II. etapa prodeje pozemků. Nebyly prodány pozemky u
5ti chat. Z toho na 3 jsou sepsány smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Majitelé zbývajících 2 chat
(par.č. 470/76 o výměře 161 m2, par.č. 475/5 o výměře 3 m2 , st. par.č.470/46 o výměře 62 m2 a
par.č. 468/8 o výměře 606 m2, st. par.č. 468/5 o výměře 55 m2) na nabídku prodeje nereagovali.
Starostka navrhuje volný prodej (veřejnou vyhláškou), kriteriem bude nabídnutá cena, termín k podání
nabídky bude do 31.8.2009. Minimální nabídková cena: 500,-Kč/ m2.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili nabídnout pozemky par.č. 470/76 o výměře 161 m2, par.č. 475/5 o
výměře 3 m2, st. par.č.470/46 o výměře 62 m2 a par.č. 468/8 o výměře 606 m2, st. par.č. 468/5 o výměře
55 m2.
3) Smlouva o dílo – oprava komunikace Károvská, zhotovitel Fragment s.r.o. Jedná se o I.etapu
– před pozemkem par.č. 432/1 a II. etapu - v úseku od konce ulice Oblouková po ulici Jabloňová (cca
450 m ). Předpokládaný termín opravy: 17.8. – 25.9.. Celková částka 3.169.000,- Kč.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu s firmou Fragment na opravu části ulice Károvská.
4) Károvská III. – oprava úseku od ulice Jabloňová po zastávku BUS „Zálepy“ (kde v současné době
komunikaci opravují Dolní Břežany). Zvažuje se několik variant: silnici opravit bez obrubníků,
s obrubníky na obou stranách nebo pouze na jedné, v každém případě je nutné obnovit příkop pro
vsak dešťových vod. V minulém týdnu byli dopisem osloveni občané na Kárově a Zálepech, zda
mohou finančně přispět na opravu. Dále by bylo potřeba navýšit rozpočtovanou částku na opravu
komunikací o částku 3 mil. Kč. Cca 500 tis. Kč lze získat omezením plánovaných akcí letošního
roku, 500 tis. Kč z prodeje pozemků etapa Jarov III a 2 mil. Kč převodem rezervy z minulých let.
V rezervě obce by zůstalo cca 1 mil. Kč.

p.Votánek: příliš nesouhlasí s navýšením rozpočtu z rezervy obce. Obec nemá žádné velké příjmy a do
budoucna je lepší mít finanční rezervu větší. Navrhuje počkat.
Starostka: na schůzi 4.8. bychom měli mít k dispozici finální rozpočet opravy (včetně řešení dešťových
vod), aktuální stav příjmy/výdaje, a také uvidíme jestli budou občané ochotni na opravu této části
komunikace přispět. Na základě těchto informací bychom měli být schopni posoudit, zda je reálné
komunikaci v letošním roce opravit v celém potřebném rozsahu.
Zastupitelé souhlasí.
Termín příštího zasedání: 4.8.2009.
Dotaz: Kdy se bude opravovat Úvoz ?
V současné době se čeká na urovnání vlastnických vztahů. Poté bude možné dořešit odvod dešťových vod a
nakonec úpravu povrchu .
Starostka ukončila jednání v 19:50 hodin.

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

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

Ověřovatelé zápisu:

…………………………….

……………………….

Jiří Votánek

Monika Hrubá

Zapisovatelka :

………………………
Hana Adamkovičová:

