
RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  5. 8.  2015 

Přítomni: Otakar Janeba, Pavel Makovský, Monika Keřková, Roman Hrabě, Tomáš Maruniak 

Zapisovatelka: P. Pavelková 

Ověřovatelé zápisu: Pavel Makovský, Monika Keřková 

Program:   

1. Info – stavba - škola, školka 
2. čerpání dotací 
3. Info - obchod 
4. Různé – územní plán 
 

1) Info – stavba – škola, školka – R. Hrabě stavební dozor 

a) Školka – práce probíhají v rámci harmonogramu  do 18.8. (kolaudace) . Fasáda bude 

později, cca do týdne od kolaudace. Vše hotové do konce srpna. Finance:  + 66.000,- Kč  

(slaboproud = nebyl naceněn v původním rozpočtu).  

       Školka by měla být provozu schopná od druhého týdne září. 

b) Škola – termín šibeniční. Firma předpokládá  cca 7 – 10 dní zpoždění (původní  termín 

dokončení 20.9.).  

Doprava ke škole -  do kolaudace se nechá ulice V Dolích bez omezení.  Po kolaudaci se 

bude hledat řešení, jak provoz v ulici V Dolích snížit na minimum (např. parkovací místa 

mimo této komunikace). 

 

2) Dotace: 

a)  kanalizace – je zde původní projekt (ul. Na Širokém I, Ořechová, Břízová, Šípková = 

v některých ulicích jen částečně). J. Ovčáček z projektu vyčlení ulice, kterých se to týká. 

Stavební povolení je. Před výběrovým řízením bude Smlouva o dílo radou prostudována. 

 

b) ČOV – musíme doložit, že každá ČOV má samostatnou technologickou kartu.  Pak je 

možné podat žádost o dotaci na rekonstrukci ČOV Ohrobec (do 14.8.). 

Rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci ČOV Ohrobec. 

PRO:  5;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

c) Připravit žádost o dotaci na stavbu chodník Zvolská ( projekt již máme). Příprava 

podkladů pro stavební povolení  - A. Škorpa.    

Rada souhlasí s přípravou podkladů pro žádost o dotaci na stavbu chodníku v ul. Zvolská. 

PRO:  5;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

d) rekonstrukce  „Zvonička“ – máme rozpočet (arch. Vích).  Oslovit další 2 restaurátory na 

nabídku. 

3) ČOV Jarov – nová čistička, která nahradí 2 stávající z intravilánu obce. Je třeba zjistit, za 

jakých podmínek je možné začlenit do územního plánu (T. Maruniak).  

 

4)  Obchod – do zítřka je termín k vyjádření M. Slavíčkové.  Pokud nepřistoupí na naši nabídku, 

obec požádá stavební úřad o zahájení kroků na odstranění objektu. 

 

 

 



5) Nabídka na umístění odkazu na obecní web na nabízené práce. 

Rada obce souhlasí s umístěním odkazu na ohrobeckém webu na nabídku prací. 

PRO:  5;    PROTI:   0;      ZDRŽEL SE:   0. 

 

6) Územní plán – na příštím jednání podá Ing. Maruniak informaci a průběhu řízení o územním 

plánu obce. 

 

 

 

…………………………………………..       ………………………………………………… 

     Ing. Otakar Janeba                 Ing. Tomáš Maruniak   

 

 

  

Ověřovatelé zápisu:   …………………………………………………..            ………………………………………………… 

                                             Ing. Monika Keřková, MPA                     PhDr. Pavel Makovský, Ph.D., MBA   

 

  

 

Zapsala: P. Pavelková 


