Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 16. 3. 2010
začátek zasedání 19:00 hodin
Přítomni:
Ověřovatelé:
Zapisovatelka:

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

Program:
1.
2.
3.

Pronájem obecního statku – za účelem zřízení MŠ
Pronájem tenisového kurtu
Různé

1. Pronájem obecního statku – na veřejné oznámení vyhlášení záměru pronajmout prostory
obecního statku za účelem zřízení předškolního zařízení se přihlásila společnost Na Dlani
s.r.o.
V případě podepsání nájemní smlouvy s touto společností by během léta proběhla rekonstrukce
půdních prostor statku a od 1.9.2010 by byl zahájen provoz soukromé MŠ. Postupně by bylo
zrekonstruováno i přízemí, které by sloužilo jako prostor pro kroužky, divadélka, družinu..
Zastupitel J.Votánek – je třeba konkrétně projednat podmínky používání spodní části budovy na
statku.
Zastupitel T. Maruniak – souhlasí s pronájmem této společnosti. Detaily je třeba probrat před
podepsáním smlouvy o nájmu.
Zastupitel B. Barda – část zahrady k pronájmu je třeba vyměřit.
Starostka M. Zázvorková – geodet již zahradu zaměřuje, pracovní verze geom.plánu bude hotova
příští týden.
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout prostory obecního statku společnosti Na Dlani
s.r.o. za účelem zřízení předškolního zařízení

2. Pronájem tenisového kurtu – na veřejné oznámení o pronajmutí tenisového kurtu
s příslušenstvím se přihlásila paní Marcela Slavíčková, která měla tenisový kurt pronajatý i
v minulých letech. Nájemné navrhuje 8.000,- Kč za rok .
Zastupitel J. Votánek. V minulém roce byl problém s používáním vody z horního rybníka pro účely
tenisového kurtu.
Starostka M. Zázvorková –v případě vyhlášení sucha se nebude na tenisový kurt voda z rybníka
používat
Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili pronajmout tenisový kurt s příslušenstvím paní Marcele
Slavíčkové s výší nájemného 8.000,- Kč za rok .

3. Zastupitel B.Barda informuje přítomné o připravované akci „Ukliďme Ohrobec“ na 27.3.
2010, srazv 9:30h před budovou OÚ.
Zastupitel J.Votánek – stodola chráněná památkovým úřadem je šestiboká stavba, bohužel
ve špatném stavu. Protože byl projeven zájem o tuto budovu z Národního památkového
ústavu, lze se na ni podívat, po předešlé domluvě, přes jeho pozemek.

Starostka ukončila jednání v 19:40 hodin.

………………………………

.........................................

Ing. Michaela Zázvorková
starostka obce

Milan Zier
místostarosta obce

Ověřovatelé zápisu:
…………………………….
Monika Hrubá

……………………….
Jiří Votánek

Zapisovatelka:

………………………
Hana Adamkovičová

