ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 11. 12. 2019
na Obecním úřadě Ohrazenice
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Názory zachycené v části diskuze nejsou vzhledem k možnostem zpracování přiřazeny vždy ke konkrétním
diskutujícím. Obecně zachycují názorové spektrum. Pro přesnou identifikaci je možné vyžádat zvukový záznam
v sekretariátu starosty.

Přítomni:
dle prezenční listiny:
omluven: E. Dolanská
1. Zahájení v 17.00 hod – schválení programu, jmenování zapisovatele zápisu, určení ověřovatelů
zápisu
Program zasedání:
1. Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu
2. Prohlášení platnosti usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Zpráva kontrolního výboru č. 3
5. Zpráva finančního výboru č. 2
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020 včetně souvisejících dokumentů
7. Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad
8. Projednání a schválení vyhlášky 2/2019 o místním poplatku ze psů
9. Projednání a schválení daru pro MŠ
10. Projednání a schválení změny zřizovací listiny MŠ
11. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2019
12. Projednání a schválení Zásad pro financování nových komunikací
13. Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek pro komunikaci
14. Příkaz k provedení inventur
15. Stav investičních akcí – info
16. Různé – Kontrolní zpráva MR Jizera, žádost o dotaci
17. Diskuze
18. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
Program jednání byl doplněn o bod:

Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

Zapisovatelkou byla určena: J. Rozumová
Ověřovatelé zápisu: H. Damašková, M. Svoboda
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 5. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: splněno
4. Zpráva kontrolního výboru č. 3
H. Damašková seznámila zastupitele se zprávou
Zastupitelstvo zprávu kontrolního výboru č. 3
bere na vědomí
5. Zpráva finančního výboru č. 2
P. Ponikelský seznámil se zprávou
Zastupitelstvo zprávu finančního výboru č. 2
bere na vědomí
6. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020 včetně souvisejících dokumentů
Projednání a schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2020 a střednědobého výhledu
Starosta seznámil zastupitele s dokumenty
Usnesení č. 57/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
návrh rozpočtu MŠ pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ dle zveřejněného návrhu.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

Projednání a schválení návrhu rozpočtu ZŠ na rok 2020 a střednědobého výhledu
Starosta seznámil zastupitele s dokumenty.
Připomínky nebyly vzneseny
Usnesení č. 58/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ dle zveřejněného návrhu.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Projednání a schválení návrhu rozpočtu obce Ohrazenice na rok 2020
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách obce dne 20. 11. 2019. Podle zákona č. 250/2000 Sb, § 11 odst. 3 mohou
občané územního samosprávního celku uplatnit připomínky písemně do 11. 12. 2019, nebo ústně při
jeho projednání na zasedání ZO. Do listinné podoby návrhu rozpočtu lze nahlédnout v kanceláři OÚ
v Ohrazenicích v úředních hodinách úřadu.
Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 59/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
návrh rozpočtu obce Ohrazenice na kalendářní rok 2020 s příjmy 13,768 mil. Kč a výdaje 16,068 mil.
Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový. Schodek ve výši 2,3 mil. Kč bude financován ze
zůstatku z minulých let.
Stanovuje se, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operací překročen stanovený
objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 2020.
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách povoluje.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

Projednání a schválení střednědobého výhledu na roky 2020 - 2023
Starosta seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu, který byl zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce dne 20. 11. 2019. Podle zákona č. 250/2000 Sb, § 3 odst. 3 mohou
občané územního samosprávního celku uplatnit připomínky písemně do 11. 12. 2019, nebo ústně při
jeho projednání na zasedání ZO. Do listinné podoby návrhu střednědobého výhledu lze nahlédnout
v kanceláři OÚ v Ohrazenicích v úředních hodinách úřadu.
Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 60/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
střednědobý výhled na roky 2020 - 2023
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
7. Projednání a schválení vyhlášky č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad
Starosta seznámil přítomné se zněním vyhlášky.
P. Ponikelský - některé nemovitosti neměly evidované ani jednorázové známky.
starosta - někteří ojedinělí občané mají prohlášení, že likvidují odpad u nemovitosti ve vlastnictví dětí
z důvodu minimálního množství odpadu.
FV a KV - provedou v příštím roce důslednou kontrolu
Usnesení č. 61/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
znění vyhlášky č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

8. Projednání a schválení vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Starosta seznámil přítomné se zněním vyhlášky
Usnesení č. 62/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
znění vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
9. Projednání a schválení daru pro MŠ
Starosta seznámil se žádostí o schválení přijetí finančního daru pro MŠ.
Usnesení č. 63/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
přijetí bezúčelového finančního daru od soukromého subjektu pro MŠ Ohrazenice ve výši 20.000,- Kč
a děkuje za podporu
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
10. Projednání a schválení změny zřizovací listiny MŠ
Důvodem je nesoulad se zápisem v obchodním rejstříku, kdy při přejmenování organizace dle nových
předpisů, nebyla doplňková činnost uvedena dle původní zřizovací listiny.
H. Damašková - upozornila na případnou potřebu živnostenského oprávnění - starosta prověří
Usnesení č. 64/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e

změnu zřizovací listiny MŠ Ohrazenice, okres Semily, příspěvková organizace, a to v bodě VIII.
Doplňková činnost. Nové znění bodu VIII.:
Bod VIII. Doplňková činnost. Příspěvková organizace je oprávněna k pořádání a zajišťování odborných
kurzů, školení i jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a k pronájmu nebytových prostor,
vše s předchozím souhlasem zřizovatele.
Ostatní znění zřizovací listiny zůstávají beze změny.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
11. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2019
Starosta seznámil s návrhem RO
Usnesení č. 65/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 8/2019 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 1.500.000,- Kč

Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
12. Projednání a schválení Zásad pro financování nových komunikací
Starosta předložil zásady pro financování nových komunikací. Obec nemůže financovat veškeré
náklady, které vznikají při výstavbě sítí a nových komunikací, které zhodnotí soukromé pozemky a
obec si vzniklé náklady nebude moci zahrnout do prodeje pozemků, jako v případě, že síťuje pozemky
obecní.
P. Ponikelský – upozornil na zachování rovnosti občanů; dále se jedná o dohodu, která není právně
vymahatelná, někteří nebudou stavět, bylo by vhodné zjistit, zda neexistuje něco jako smlouva o
budoucí smlouvě darovací
Zastupitelé diskutovali o vytvoření výchozích zásad, které budou v souladu s hospodařením obce a
budou vodítkem pro konkrétní oblasti výstavby.

Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
Zásady pro financování vzniku nových komunikací, jako výchozí dokument pro řešení této
problematiky a doporučuje starostovi prověřit vzniklé připomínky – vyřešit právní vztah mezi
občanem, VHS a obcí a prověřit způsoby financování hlavních rozvodů plynu a elektriky

13. Projednání a schválení kupní smlouvy na pozemek p. č. 133/10 pro vznik účelové komunikace
Usnesení č. 66/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
kupní smlouvu mezi Obcí Ohrazenice a spoluvlastníky pozemku p. č. 133/10 o prodeji pozemku p. č.
133/10 obci Ohrazenice za 100,- Kč za účelem vzniku účelové komunikace a
pověřuje
starostu jejím podpisem
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
14. Příkaz k provedení inventur
Starosta jmenoval dne 11. 12. 2019 inventarizační komisi ve složení:
Ústřední inventarizační komise – F. Novák, Mgr. H. Damašková, Ing. P. Ponikelský
Inventarizační komise – F. Novák, Mgr. J. Rozumová, L. Kvapilová
Inventurám v ZŠ a MŠ bude za obec přítomen F. Novák.
Starosta stanovuje plán inventur s platností od 11. 12. 2019 do 24. 1. 2020, v MŠ a ZŠ do 20. 1. 2020.

15. Stav investičních akcí – info
Nádražní ulice – předáno do prozatímního provozu, zimní přestávka, není osazeno veřejné osvětlení
– bude minimálně provizorní
J. Zajger - sloupky s jízdním řádem v chodníku, auta v zálivech na ohrazenické části zasahují do
cyklopruhu - nutné prověřit
Sjezd a nájezd – pro nás beze změny

Potok – realizace v příštím roce „Povodí Labe“, nutno pohlídat souběh s akcí okolí nádrže – málo
prostoru
Okolí nádrže – vyhlášení VZ
Náves – dokončování PD
Územní studie – projednávání , viz výše
VO – Po osazení prodloužení proti bývalé prodejně a zaškolení do řídícího systému bude akce
ukončena
Chodník Sousedská-Fučíkova – beze změny
ul. Nad nádrží - objednána PD
PD - krajská komunikace – projednávání ke stavebnímu povolení

16. Různé
Kontrolní zpráva MR Jizera
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
Kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO MR Jizera v roce 2019

Projednání a schválení podání žádosti o dotaci na revitalizace okolí požární nádrže
Usnesení č. 67/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
podání žádosti o dotaci na MMR do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ do podprogramu
117D8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ na realizaci okolí
požární nádrže.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Znak a vlajka – návrhy byly schválené, čekáme na písemné rozhodnutí
Úřední deska – bude zprovozněna v počátku nového roku
Oprava z minulého jednání ZO – na základě upozornění v bodu Různé – nebyly podány 2 stížnosti, ale
1 žádost a 1 stížnost

Žádost o koupi pozemku – byla podána žádost o koupi části obecního pozemku z důvodu vybudování
nového přístupu do nemovitosti; není v rozporu se záměry obce, bude projednáno po upřesnění
výměry na příštím jednání
6. 12. – posezení pro důchodce – pozváno 245 nejstarších občanů, přítomných přes 50
14. 12. – skautské zpívání u kapličky
24. 2. 2020 – divadelní představení Hašler ve Vinohradském divadle
Oslavenci 2020 – rozpis na jednotlivé zastupitele předložen, bude upraven dle jejich připomínek
17. Diskuze
L. Andělová – dotaz na komunikaci u územní studie
18. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 20.15 hodin
Zapsala: J. Rozumová

……………………………………….
František Novák, starosta
Ověřovatelé:

……………………………………………….
Vyvěšeno na úřední desce OÚ:
Sejmuto z úřední desky OÚ:

………………………………………

