ZÁPIS č. 3
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 26. 6. 2019 na
Obecním úřadě Ohrazenice.
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 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: J. Rozumová
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 2. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Zpráva kontrolního výboru č.1
5. Zpráva finančního výboru č.1
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Ohrazenice a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ohrazenice za rok 2018
7. Projednání a schválení účetní závěrky obce Ohrazenice za rok 2018
8. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Ohrazenice za rok 2018
9. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Ohrazenice za rok 2018
10. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodář. výsledku MŠ Ohrazenice za rok 2018
11. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodář. výsledku ZŠ Ohrazenice za rok 2018
12. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019
13. Projednání a schválení zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace Rekonstrukce
komunikací III/28729 (Ohrazenická) a III/28729a (Spojovací) a III/28728 (Paceřická) v kat.
obce Ohrazenice“
14. Projednání a schválení zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace Revitalizace návsi v
Ohrazenicích“
15. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol
Ohrazenice z.s.
16. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce pro TJ Sokol Ohrazenice, z.s.“
17. Projednání a schválení „Programu rozvoje sportu obce Ohrazenice“
18. Stav investičních akcí – info
19. Různé
20. Diskuze
21. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
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Program jednání byl doplněn o bod:
Projednání a schválení SOD na zakázku „Projektová dokumentace Rekonstrukce
komunikací III/28729 (Ohrazenická) a III/28729a (Spojovací) a III/28728 (Paceřická) v kat.
obce Ohrazenice“
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Zapisovatelkou byla určena: H. Damašková
Ověřovatelé zápisu: M. Svoboda, E. Dolanská
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 2. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: vše splněno
4. Zpráva kontrolního výboru č.1
Předsedkyně kontrolního výboru seznámila zastupitele se zprávou č.1/2019 a 2/2019. KV i FV
doporučují provést revize všech OZV obce.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávy kontrolního výboru.
Kontrolní i finanční výbor se budou nadále scházet a jednat dle potřeby. Zprávy výborů se z důvodů
GDPR nebudou zveřejňovat na webu obce.
5. Zpráva finančního výboru č.1
Předseda finančního výboru seznámil se zprávou.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního výboru.
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Ohrazenice a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ohrazenice za rok 2018
Starosta seznámil s předloženými dokumenty. Hospodaření obce za rok 2018 skončilo s úsporou
prostředků, které byly převedeny k finančnímu zůstatku obce.
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Veřejnoprávní kontroly, včetně příspěvkových organizací, jsou objednávány a hrazeny z obecního
rozpočtu.
Usnesení č. 22/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2018 včetně zprávy Krajského úřadu
Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ohrazenice za rok 2018. Při
přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. – nebyly zjištěny
chyby a nedostatky – bez výhrad.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
7. Projednání a schválení účetní závěrky obce Ohrazenice za rok 2018
Starosta seznámil s výsledky účetní závěrky.
Usnesení č. 23/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
účetní závěrku obce Ohrazenice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018, jelikož nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
8. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Ohrazenice za rok 2018
Starost vyzval k vyjádření k předloženému dokumentu.
Usnesení č. 24/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
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účetní závěrku MŠ Ohrazenice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018, jelikož nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
9. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Ohrazenice za rok 2018
Starost vyzval k vyjádření k předloženému dokumentu.
Usnesení č. 25/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
účetní závěrku ZŠ Ohrazenice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018, jelikož nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
10. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Ohrazenice za rok 2018
Starosta seznámil s návrhem ředitelky Mateřské školy.
Usnesení č. 26/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Ohrazenice za rok 2018 ve výši 114.252,74 Kč – do
fondu odměn 46.000,- Kč a 68.252,74 Kč do rezervního fondu.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice ze dne 26. 6. 2019

Stránka 4

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
11. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ Ohrazenice za rok 2018
Starosta seznámil s návrhem ředitelky Základní školy.
Usnesení č. 27/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ Ohrazenice za rok 2018 v celkové výši 1.376,05 Kč do
rezervního fondu.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
12. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2019
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření
Usnesení č. 28/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č.4/2019 ve výši 7.543.000,- Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
13. Projednání. a schválení zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace Rekonstrukce
komunikací III/28729 (Ohrazenická) a III 28279a (Spojovací) a III/28728 (Paceřická) v kat. obce
Ohrazenice“
Starosta seznámil s výsledkem hodnocení nabídek. Byla předložena jedna nabídka, splňující podmínky
poptávky.
Vzhledem k akutní potřebě rekonstrukce komunikací po proběhlých stavbách a možnosti investice ze
strany kraje, navrhl starosta její přijetí.
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Pokud bude mít obec připravený projekt, kraj předběžně počítá s opravou komunikace v roce 2021.
Vzhledem k harmonogramu stavby „Rekonstrukce Nádražní“, kdy ohrazenická část končí až příštím
roce, není dřívější termín z důvodu objízdných tras obcí ani možný. V PD budou navrženy i chodníky a
pochozí krajnice v Paceřické ulici. Chodníky totiž nemohou být po celé délce kvůli nedostatečné šířce
komunikace.
Usnesení č. 29/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
zhotovitelem PD „Projektová dokumentace Rekonstrukce komunikací III/28729 (Ohrazenická) a III
28279a (Spojovací) a III/28728 (Paceřická) v kat. obce Ohrazenice“ firmu Profes Project za
nabídkovou cenu 990 000,-Kč bez DPH a
pověřuje
starostu přípravou smlouvy o dílo
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
14. Projednání a schválení zhotovitele zakázky „Projektová dokumentace Revitalizace návsi
v Ohrazenicích“
Starosta seznámil s výsledkem hodnocení nabídek. Obdrželi jsme 2 nabídky. Firma Hydroprogres
byla vyřazena, protože ona sama nemá oprávnění k projektové činnosti. Hodnotitelé jednohlasně
odmítli akceptovat prokázání oprávnění k projektování třetím subjektem.
Usnesení č. 30/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
zhotovitelem zakázky „Projektová dokumentace Revitalizace návsi v Ohrazenicích“ firmu ARS Fabrica
s.r.o. za cenu 377 000,-Kč bez DPH a
pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
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ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
15. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Ohrazenice,
z.s.
Starosta seznámil se žádostí, kterou obdržel. Jedná o částku na podporu činnosti.
Zastupitel Ponikelský navrhl pro příští období vytvořit dotační titul např. „Podpora spolkové činnosti
se zaměřením na práci s dětmi a mládeží a provozující činnost a akce pro naše občany zde v obci“.
O návrhu bude dále jednáno.
Usnesení č. 31/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Ohrazenice z.s. ve výši 20.000,- Kč.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
16. Projednání a schválení žádosti veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
pro TJ Sokol Ohrazenice, z.s.
Starosta seznámil se zněním veřejnoprávní smlouvy
Usnesení č. 32/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory pro TJ Sokol Ohrazenice z.s. ve výši
20.000,- Kč a
pověřuje
starostu jejím podpisem
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
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ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
17. Projednání a schválení „ Plánu rozvoje sportu obce Ohrazenice“
P. Ponikelský seznámil s Plánem rozvoje sportu obce Ohrazenice. Nejbližším úkolem je zadání dvou
jednoduchých studií - na podobu sportovního areálu na pozemcích bývalé motokrosové trati, a na
výsadbu v lesoparku v Netečích. ZO pověřuje starostu jejich zadáním.
Usnesení č. 33/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
„Plán rozvoje sportu obce Ohrazenice na období 2019 - 2023“
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
18. Projednání a schválení SOD na zakázku „Projektová dokumentace Rekonstrukce
komunikací III/28729 (Ohrazenická) a III/28729a (Spojovací) a III/28728 (Paceřická) v kat.
obce Ohrazenice“
Starosta seznámil s návrhem SOD a vyzval k připomínkám.
Usnesení č. 34/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
SOD na zakázku „Projektová dokumentace Rekonstrukce
komunikací III/28729 (Ohrazenická) a III/28729a (Spojovací) a III/28728 (Paceřická) v kat.
obce Ohrazenice“ mezi Obcí Ohrazenice a Profes Project s.r.o.
a
pověřuje
starostu jejím podpisem
Hlasování: 8/0/0
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PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
19. Stav investičních akcí – info
Nádražní ulice – probíhají práce – ode dneška uzavřena další část již v Ohrazenicích až k autobus.
zastávkám U výkupny. Rezidenti mohou vjíždět, pokud to povrch dovolí
Sjezd a nájezd – p. starosta Turnova vyvolává další jednání s ŘSD
Vodojem – probíhají dokončení montáží, zasklívání schodiště, poté úpravy okolí a komunikace
Potok – možný termín opravy ještě letos
OÚ – dodělek po odstranění sloupu NN, je již zaplaceno
Okolí nádrže – vydáno SP, můžeme soutěžit
Okolí kapličky – v realizaci
Náves – viz výše
OKO - Ohrazenický kulturní objekt - hledání nejvhodnějšího řešení z hlediska všech potřeb obce a
občanů
Komunikace krajské – viz výše
Územní studie – komunikační šum, příslib dokumentu v nejbližších dnech
Vedení NN do země , VO - práce probíhají dle harmonogramu, asfaltování překopů pravděpodobně
od začátku července
Chodník Sousedská-Fučíkova – není projektant
Místní komunikace – není projektant
20. Různé
Zastupitelstvo obce po projednání
bere na vědomí
Závěrečný účet MR Jizera.
Zastupitelstvo obce projednalo žádost spolku Slunce Všem a uložilo starostovi projednat typ
příspěvku. Dle podané žádosti by se jednalo investiční dotaci, ale žádost nemá požadované údaje.
Bude vyřešeno na zasedání v září.
V této souvislosti ukládá místostarostce získat a předložit informace o systému sociálních služeb
v Turnově, použitelné pro naši obec.
Starosta zevrubně informoval o průběhu a pokračování řešení stížností na nedodržování nočního
klidu v provozovně Mencl.
21. Diskuze
Starosta informoval o vydání dalšího čísla Zpravodaje s aktuálními informacemi.
Uzavření obecního úřadu z důvodu dovolených se nepředpokládá. K omezení služeb může dojít
v době dovolené administrativní pracovnice a jednání starosty mimo úřad v úředních hodinách.
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22. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.50 hodin
Zapsala: H. Damašková
……………………………………….
František Novák, starosta
Ověřovatelé:
……………………………………………….

………………………………………

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