
Obec Ohrobec 

V Dolích 5, 252 45 Ohrobec 

IČO: 00 24 14 91 

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Ohrobec dne 13.10. 2009 
Začátek zasedání na OÚ  -  19:00 hodin 

 

Přítomni:   Ing. M. Zázvorková, M. Hrubá,  M. Zier, M. Slavíčková, Bc. B. Barda, M. Krkošková 

Nepřítomni -  Ing. T. Maruniak, J. Votánek 

Ověřovatelé: M. Hrubá, M. Slavíčková 

Zapisovatelka: H. Adamkovičová 

     Program:       

- Oprava komunikace V Sedlištích – Smlouva o dílo 

- Přijetí daru - části komunikace Na Hřebenu – par.č. 402/13 (165 m
2
) 

- Smlouva o zřízení věcného břemene  

 

Zastupitelé  odsouhlasili ověřovatele, zapisovatelku a program zasedání v počtu 5 hlasů. Zdržel se: 

B. Barda 

 

1) Oprava komunikace V Sedlištích – Smlouva o dílo. Smlouva je vystavena na celkovou částku 

485.938,- Kč. V současné době přispěli majitelé nemovitostí v ulici V Sedlištích částkou 491.941,- 

Kč. Což plně pokrývá částku, která má být od firmy Fragment za opravu komunikace fakturovaná. 

    Dotaz:   B.Barda Jaké budou v ulici V Sedlištích obrubníky? Odpovídá nákres průřezu vozovky  

skutečností? Odpovídá silnice projektu? Souhlasí všichni z ulice s opravou tak, jak je nakreslena a 

naceněna ? V projektu je uvedeno, že ulice bude osazena dopravními značkami s omezenou 

rychlostí? 

 Paní Pavlová (ulice V Sedlištích) -    Na vjezdech a odbočce do boční ulice budou zapuštěny silniční 

obrubníky. Ve střední části ulice budou osazeny parkové obrubníky, aby svedly vodu do vpusti 

zatrubněného potoka. Průřez vozovkou v nákresu neodpovídá skutečnosti. Povrch bude obnoven dle 

situace projektu. Všichni v ulici s akcí souhlasí, jejich podpisy jsem předala p. starostce před 

začátkem schůze. Ulice dopravními značkami osazená nebude. 

    Zastupitelé  odsouhlasili smlouvu o dílo s firmou Fragment v počtu 5 hlasů. Zdržela se: M.   

    Slavíčková 

  

2)  Přijetí části komunikace Na Hřebenu – par.č. 402/13 (165 m
2
). 

    Zastupitelé jednohlasně odsouhlasili přijetí daru- část komunikace Na Hřebenu – par.č. 402/13 o      

    výměře 165 m
2
. 

 

3)  Smlouva o zřízení věcného břemene  - par.č. 334/92, 478/3 se společností ČEZ (č. IV-12-6004152/001).  

  Zastupitelé jednohlasně  odsouhlasili smlouvu o zřízení věcného břemene č. . IV-12-    

  6004152/001 se společností ČEZ.  

 

 Starostka ukončila jednání v 19:11  hodin. 

 

 

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

   Ing. Michaela Zázvorková                  Milan Zier 

            starostka obce    místostarosta obce 

 

 

                                                       Ověřovatelé zápisu:  

                                     

 …………………………….  ……………………….        

          Marie Slavíčková        Monika Hrubá 

 

Zapisovatelka : ……………………… 

  Hana Adamkovičová: 


