
 RADA OBCE OHROBEC  - zápis z jednání ze dne  13. 1.  2016 

Přítomni: Otakar Janeba, Roman Hrabě, Tomáš Maruniak 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

Omluven: Pavel Makovský , Monika Keřková, 

Ověřovatelé zápisu: Tomáš Maruniak, Roman Hrabě 

Program:   

1) P. Makovský  
2) Škola 
3) Kanalizace 
4) Obchod 
5) Hasiči 
6) Granty 
7) Výstavba chodníku v ul. Zvolská 
8) Sportoviště v obci – žádost o dotaci 
9) Územní plán  
10) Žádost o vybudování „Single track“ v lese 
11) různé 

 

1) Informace: P. Makovský zvažuje podat ze zdravotních důvodů rezignaci na člena rady.  

 

2) Škola – firma Xedos stále nedokončila opravy a nedodělky na budově školy.  S předloženým 

výměrem prací obec zásadně nesouhlasí.  Obec zašle písemnou urgenci k dokončení oprav a 

nedodělků na budově. 

Rada obce bere na vědomí informaci o budově školy a ukládá starostovi urychleně projednat 

odstranění nedostatků. 

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

3) Kanalizace – akce „Splašková kanalizace dostavba“ je dokončena. Je požádáno o kolaudaci. 

Jakmile bude lepší počasí, začne se s opravami ulic, které byly dotčeny stavbou. 

Rada obce bere na vědomí dokončení akce „Splašková kanalizace dostavba“. 

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

4) Obchod – bylo vystaveno Rozhodnutí o odstranění stavby.  Paní M. Slavíčková podala 

odvolání.  

Rada obce bere na vědomí informaci o probíhajícím jednání ohledně objektu bývalého obchodu. 

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

5) Hasiči – Sbor dobrovolných hasičů zaslal na Krajské ředitelství HZS Středočeského kraje 

žádost o zrušení sboru. Dále sepsal petici o nesouhlasu změny ve složení  JSDH Ohrobec a 

odebrání výbavy.  Jednání  se zástupcem  Sdružení hasičů ČMS OSH Praha západ, starosty 

obce a starosty SDH Ohrobec p. Řezníčkem se uskuteční 20.1.2016. 

Rada bere na vědomí informaci o Sboru dobrovolných hasičů. 

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

 

 

 



6) Granty – bylo podáno 7 žádostí. Bude předáno zastupitelstvu. 

Rada obce prostudovala žádosti o granty na rok 2016 a předá je zastupitelstvu k projednání. 

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

7) Výstavba chodníku v ul. Zvolská. Jsou vypsány dotační tituly na rekonstrukci a výstavbu 

chodníků. Na základě nabídky od spol. RPA (regionální poradenská agentura) jim obec zaslala 

informace o připravených dokumentech na tuto akci.  

 Rada obce bere na vědomí informaci o přípravách podkladů k výstavbě chodníku v ul. Zvolská i 

možné žádosti o dotaci. Bude předáno zastupitelstvu ke schválení. 

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

8) Sportoviště – Středočeský fond rozvoje obcí a měst vyhlásily dotační tituly, kde by bylo 

možné žádat o dotaci na akci „Sportoviště v obci“. Jedná se o již připravený projekt z roku 

2009. Jedná se o vybudování multifunkčního venkovního hřiště a zázemí (toalety, šatny, 

kancelář) mezi rybníky.  Projektant byl požádán o přepracování – je třeba vyjmout tenisový 

kurt, na který se tento dotační titul nevztahuje. 

Rada obce bere na vědomí informaci o připraveném projektu na Sportoviště. Bude předáno 

zastupitelstvu ke schválení.  

Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 

9)  Územní plán – v současné době bude Arch. Maryška zpět předávat územní plán pořizovateli 
MěÚČernošice, odbor územního plánování a dále se bude rozesílat všem dotčeným orgánům 
ke schválení. 

Rada obce bere na vědomí informaci o probíhajících krocích k územnímu plánu obce Ohrobec. 
Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 
10) Žádost spol. Team záhořanská klika o schválení trasy „Single track“ v ohrobeckém lese. Spol.   

Je třeba zjistit jak ošetřit zodpovědnost za bezpečnost v lese, který je majetkem obce. Ing. T. 
Maruniak zjistí, jak řeší tyto záležitosti obce, kde mají v obecním  lese „Single track“ 
vybudován.  

Rada odkládá žádost na další jednání, kdy budou známy informace od Ing. Maruniaka. 
Výsledek hlasování PRO: 3, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 

 
 
 
 

 
 

 

………………………………………….. 

Ing. Otakar Janeba 

 

 

 

 

  

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

                                                    Ing. Tomáš Maruniak                                             Roman Hrabě 

 

 

 

Zapsala: H. Adamkovičová 


