Tento zápis ze zasedání zastupitelstva byl upraven v souladu se zákonem
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Ohrobec
konaného dne 25.10.2017 v zasedací místnosti OÚ Ohrobec
Zahájení zasedání:
19:00 hodin
Přítomni při zahájení: Ing. O. Janeba, Ing. T. Maruniak, B. Lebedová, J. Ovčáček,
Ing. M. Keřková, Ing. M. Červenka, A. Škorpa, K. Koryntová,
K. Tomeček,
Řádně omluveni:

Mgr. A. Brotánková, R. Hrabě, M. Klimentová, MgA. L.Miffek

Neomluveni:

M.Králová-Krkošková, J. Votánek

Zahájení
Jednání zastupitelstva zahájil a řídil starosta Ing. Otakar Janeba. Přivítal přítomné zastupitele a
občany. Dále konstatoval, že schůze je usnášeníschopná. Zapisovatelkou navrhl paní Petru
Pavelkovou, ověřovateli zápisu pana Jiřího Ovčáčka a Ing. T. Maruniaka
Hlasováno o návrhu zapisovatele a ověřovatelů
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
Z návrhu programu jednání byly vypuštěny tyto body:
- Medvíďata - granty
- Freston – žádost o vrácení kauce
SCHVÁLENÝ PROGRAM JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
1.
Informace z obce
2.
Přijetí dotace ze Středočeského kraje – rekonstrukce komunikací
3.
Územní plán Obce Ohrobec
4.
Různé - Diskuse
- Závěr
Hlasováno o programu jednání
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně

1) Informace z obce:
- Proběhl duaton a drakiáda
- Před koncem roku vyjde Zpravodaj
- 12.11. proběhne vítání občánků
- 16.12. proběhne každoroční setkání u vánočního stromu
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p. Slavíčková nám darovala bývalý obchod, na který je vystaven demoliční výměr.
zvažují se 2 možnosti co s ním dál:
1. Zrekonstruovat a zkolaudovat (hrubý odhad 500 tis. Kč)
2. Odstranění a postavení nového obchodu (hrubý odhad 1200 – 1400 tis Kč)
7.6.2017 schválen prodej pozemku firmě Regulus. Paní Lapáčková byla vyzvána k odstranění
plotu (neučinila tak), podána žaloba na odstranění plotu k soudu, p. Lapáčková se brání, že se
jedná o vydržení pozemku, Obec Ohrobec prokazuje, že se o vydržení nejedná

Zastupitelé berou na vědomí informace z obce.

2) Přijetí dotace ze Středočeského kraje a podpis smlouvy – rekonstrukce komunikací
Obec Ohrobec požádala Středočeský kraj o dotaci na rekonstrukci komunikací.
Návrh usnesení č. 15/2017
Zastupitelstvo obce Ohrobec schvaluje přijetí dotace ve výši 770.000,- Kč na akci s názvem
„Rekonstrukce komunikací v obci Ohrobec“ z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova v rámci Tematického zadání
Obnova venkova a pověřuje starostu k podpisu předmětné smlouvy.
Hlasováno o schválení návrhu usnesení č. 15/2017
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně

3) Územní plán Obce Ohrobec
Starosta obce přečetl jednotlivé námitky, které podali občané po veřejném projednání územního
plánu a seznámil přítomné s návrhem na jejich vypořádání.
Návrh usnesení č. 14/2017
1) Zastupitelstvo obce Ohrobec ověřuje, že Územní plán Ohrobec není v rozporu s požadavky
uvedenými v § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. s politikou územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací vydanou krajem - Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje nebo
výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského
úřadu.
Zastupitelstvo obce Ohrobec rozhoduje podle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách, které byly uplatněny proti Návrhu Územní plán
Ohrobec tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy č. 1/2017, které je přílohou
tohoto usnesení.
2)

Zastupitelstvo obce Ohrobec podle ustanovení § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v
souladu s § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
vydává Územní plán Ohrobec formou opatření obecné povahy č.1/2017, jak je uvedeno v příloze
tohoto usnesení.
3)
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Hlasováno o návrhu vypořádání se s námitkami
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně
Hlasováno o návrhu usnesení č. 14/2017
Výsledek hlasování: Pro: 9 hlasů; Proti: 0; Zdrželi se: 0
Schváleno jednomyslně

Po projednání všech bodů v programu nastala diskuze.

Starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 20:25 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 10. 2017

………………………………
Ing. Otakar Janeba
starosta obce Ohrobec

Ověřovatelé zápisu:

………………………………
Ing. Tomáš Maruniak

………………………………
Jiří Ovčáček

Zapisovatelka: P. Pavelková ..................................
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