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

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 23. 6. 2009
Začátek zasedání na OÚ - 19:00 hodin
Přítomni: Bc. B. Barda, M. Hrubá, M. Krkošková, Ing. T. Maruniak, M. Slavíčková, J.
Votánek, M. Zier
Omluvena: Ing. M. Zázvorková
Ověřovatelé: B. Barda, M. Hrubá
Zapisovatelka: H. Adamkovičová
Program: 1. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008
2. Schválení zhotovitele na opravu komunikace Károvská
3. Různé + provozní řád dětského hřiště
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání.
Zasedání vede místostarosta M. Zier.
1) Závěrečný účet obce za rok 2008
Zastupitelé jednohlasně schválili závěrečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
2) Schválení zhotovitele na opravu komunikace Károvská. Reklamační řízení s firmou Fortex na
stávající vozovku ulice Károvská vede J. Šindelář z Ohrobce.
Nabídky na rekonstrukci části ulice Károvská (cca 450 m) obec obdržela od 5ti firem (Lesopal,
Fragment, PSVS, Bes, Jágr.) Nabídky se pohybovali od 2.600 tis. Kč po 3.777 tis. Kč. Všechny
firmy, které podaly nabídky, nedají obci dlouholetou záruku, neboť je stávající komunikace tak
špatná, že je možný v budoucnu v některých místech propad. Na kompletní rekonstrukci obec nemá
finance a s povrchem již nelze otálet, jinak se silnice zcela rozpadne. Obec se po prostudování a
zvážení jednotlivých nabídek přiklání k firmě Fragment, na kterou obdržela dobré reference od
sousedních obcí – Dolní Břežany a Vrané nad Vltavou.
J. Votánek – firma Fragment pokládala nový povrch v Dolních Břežanech v místě od kulaťáku směr
výjezd z obce na Písnici. Tato část je špatná, v mnoha místech propadlá.
M. Zier – o tom se Dolní Břežany nezmínily.
Dotaz: jak bude řešen v této nově budované části komunikace odvod dešťových vod?
M. Zier – v této části je položená dešťová kanalizace – budou osazeny obrubníky a dešťové vpusti
Zastupitelé nemají námitek, aby s firmy Fragment byla sepsána smlouva.
3) Provozní – Návštěvní řád dětského hřiště. Schválen s drobnými úpravami.
Dotaz: pí. Lapáčková – sousedův strom je silně nakloněný nad její vjezd. Podala na obec
žádost.
Obec přeposlala tuto žádost majiteli pozemku s upozorněním, že o povolení pokácení musí
zažádat sám vlastník pozemku.
Místostarosta ukončil jednání v 19:46 hodin.
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