Obec Ohrobec, V Dolích 5, 252 45 Ohrobec, IČO: 00 24 14 91
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Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 13. 7. 2010
začátek zasedání 19:00 hodin
Přítomni:
Omluvena:
Ověřovatelé:
Zapisovatelka:

M. Zier, M. Hrubá, M. Slavíčková, Bc. B. Barda, Ing. T. Maruniak,
J. Votánek – se dostavil později
Ing. M. Zázvorková, M. Krkošková
M. Hrubá, Bc. B. Barda
H. Adamkovičová

Z důvodu dovolené starostky obce vedl zasedání zastupitelstva místostarosta Milan Zier.
Program:
1.
2.
3.

Zřízení věcného břemene – spol. O2 – pozemek par. č. 470/69 - Ohrobecké údolí
Záměr pronajmout-prodat část pozemku par. č. 469/6 za účelem zřízení MŠ
Různé – dotace

Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili ověřovatele zápisu, zapisovatelku a program zasedání.

1. Zřízení věcného břemene (smlouva) – spol. O2 – pozemek par. č. 470/69 - Ohrobecké
údolí. M. Zier: jedná se o vloţení telekomunikačního sloupu do KN.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili smlouvu o zřízení věcného břemene společnosti 02 na
pozemku par. č. 470/69.

2. Záměr pronajmout - prodat část pozemku par. č. 469/6 za účelem zřízení MŠ M.
Zier: Jedná se o vyhlášení záměru pronajmout nebo prodat horní část pozemku par. č. 469/6
za účelem zřízení mateřské školky. Kriteriem bude přínos záměru pro trvale bydlící občany,
poţadovaná velikost pozemku a nabízená cena, realizované projekty obdobného charakteru.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili vyhlásit záměr prodat nebo pronajmout část
pozemku par. č. 469/6 za účelem zřízení MŠ.
Na zasedání se dostavil J. Votánek.

3. Různé:
a) Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci Středočeského Fondu podpory
dobrovolných hasičů a sloţek IZS v roce 2010 a uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace.
Zastupitelé souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje v rámci
Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS v roce 2010 a uzavřením
smlouvy o poskytnutí dotace.
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b) „Zelená úsporám“ pro budovy veřejného sektoru. B. Barda navrhuje zaţádat o dotaci
ze SFŢP (podrobněji byli ZO informování e-mailem). Ţádosti na dotace je moţno podávat
od 19. 7. – 31. 8. 2010 avšak při dosaţení 150% alokovaných prostředků bude uzavřena
dříve. Z dotace je moţno zateplit pláš i střechu budovy OÚ. Protoţe termín spěchá, oslovil 3
společnosti s poţadavkem nabídky na vyhotovení projektu a další podkladů pro dotaci
(energetický audit atp.) a upozornil je na krátký termín dodání. Předpokládaná cena projektu
všerně energetického auditu je v řádu několika málo desítek tis. Kč (odhaduje cca 30 – 50
tis.). Vzhledem k dovoleným a napjatému termínu navrhuje, aby výběr dodavatele projektu
a podklady pro dotaci podepsal místostarosta, nebo starosta bez dalšího projednávání na
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé odsouhlasili zažádat o dotaci „zelená úsporám pro budovy veřejného sektoru“
v počtu 5 hlasů, s tím, že výběr provede a podklady podepíše starostka nebo místostarosta
obce.
Zdržel se J. Votánek
B. Barda – žádá o zakoupení odpadkových košů na veřejná prostranství zejména do Úvozu, do
třešňovky. Obec několik košů zakoupí a rozmístí na vytypovaná místa.
Dotaz: p. Křehlík – opětovně žádá o opravu a dokončení cesty v Úvozu. Po stávající cestě se
nedá chodit, hrozí podvrtnutí nohy.
Obec tuto komunikaci dle svých možností postupně upravuje, její celková úprava je však
díky svařitému terénu a nutnosti odvodnění finačně náročná a proto jde jen zvolna.
Místostarosta ukončil jednání v 19:36 hodin.

.........................................
Milan Zier
místostarosta obce
Ověřovatelé zápisu:

…………………………….
Monika Hrubá

……………………….
Bc. Bohumil Barda

………………………

Zapisovatelka:
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