ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 25. 9. 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: H. Damašková
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 3. zasedání a 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání a 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 59/2 pro Povodí Labe
5. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na akci VO Ohrazenice
6. Projednání a schválení opravy komunikace u školky
7. Projednání a schválení vypsání VZ na dodavatele "Revitalizace okolí požární nádrže"
8. Projednání a schválení dodavatele bezdrátového rozhlasu pro obec
9. Projednání a schválení
10. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2019
11. Projednání a schválení zhotovitele zakázky "Projektová dokumentace Revitalizace návsi v
Ohrazenicích"
12. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro "Slunce všem"
13. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce pro "Slunce všem, z. s. "
14. Stav investičních akcí – informace
15. Různé - ulička nad nádrží, prodej zámkové dlažby,….
16. Diskuze
17. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body: 9 a 11 - z důvodu špatného vytištění programu při dotisku kopií
Program jednání byl doplněn o bod:
Projednání a schválení více a méně nákladů v ulici Nádražní
Schvalovaný program:
1. Zahájení – schválení programu, jmenování zapisovatele, určení ověřovatelů zápisu
2. Prohlášení platnosti usnesení 3. zasedání a 3. mimořád. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
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3. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání a 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 59/2 pro Povodí Labe
5. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na akci VO Ohrazenice
6. Projednání a schválení opravy komunikace U Školky
7. Projednání a schválení vypsání VZ na dodavatele "Revitalizace okolí požární nádrže"
8. Projednání a schválení žádosti a dodavatele bezdrátového rozhlasu pro obec
9. Projednání a schválení a rozpočtového opatření č. 6/2019
10. Projednání a schválení více a méně prací v ulici Nádražní
11. Projednání a schválení žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro "Slunce všem"
12. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce pro "Slunce všem, z. s. "
13. Stav investičních akcí – informace
14. Různé - ulička nad nádrží, prodej zámkové dlažby,….
15. Diskuze
16. Závěr jednání
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, 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: J. Zajger, M. Mareš
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, 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 3. zasedání a 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.

Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice ze dne 25.9.2019

Stránka 2

3. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání a 3. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: vše splněno
4. Projednání a schválení prodeje pozemku p. č. 59/2 pro Povodí Labe
Starosta informoval, že prodej proběhne na základě řádně vyhlášeného záměru prodeje. Povodí Labe
tento pozemek potřebuje k chystané revitalizaci potoka, jedná se o 9 m2 za 1.090,- Kč.
Usnesení č. 41/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
kupní smlouvu na pozemek p. č. 59/2 o výměře 9 m2 za 1.090,- Kč a
pověřuje
starostu jejím podpisem
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
5. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě na akci VO Ohrazenice
Starosta seznámil zastupitele se situací, která vedla k sepsání dodatku. V oceňovaném rozpočtu byl
chybně uveden počet montáží stožáru VO i nákladů s tím spojených. Celková cena bude činit
2.102.150,90 Kč bez DPH, částka uzavřené SOD bude navýšena o 272.818,25 Kč bez DPH. Docenění
zakázky nemá vliv na provedenou soutěž, soutěžní rozpočty byly pro všechny stejné a došlo by
k navýšení nákladů u kteréhokoliv účastníka.
P. Ponikelský - zda by to neměl uhradit projektant
starosta - nebyla způsobena škoda, za vyplacené peníze dostaneme plánovaný počet stožárů
Usnesení č. 42/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
dodatek ke smlouvě na akci VO Ohrazenice navyšující cenu akce o 272.818,25 Kč bez DPH a
pověřuje
starostu podpisem dodatku
Hlasování: 8/0/0
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PRO: E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
6. Projednání a schválení opravy komunikace u školky
Starosta seznámil s pracemi, které vznikly při opravě komunikace u školky. Jednalo se o zpevnění
podkladu, který nebyl zasažen výkopovými pracemi, dále o rozšíření komunikace směrem k čp. 253 a
obrubníky na okraji našeho pozemku. Pro budoucí životnost komunikace bylo nutné provést i
podkladní vrstvu asfaltu v celém rozsahu komunikace.
P. Ponikelský - dotaz, zda v projektu nebyl podkladní asfalt; nabádal k pečlivosti práce projektantů
starosta – v rozpočtu ČEZ se počítalo s odfrézováním a asfaltováním. Podklad nebyl kvalitní, bylo
třeba ho zpevnit. Nejméně nákladné řešení bylo odtěžení, minimální stěrková vrstva a podkladní
asfalt. Toto řešení bylo možno i realizovat v krátkém čase, což bylo z hlediska vlivu na dotčené
nemovitosti a občany ze strany obce požadováno.
Usnesení č. 43/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
opravu komunikace p. č. 889/1 a přilehlých pozemcích v souhrnné částce 719.035,- Kč bez DPH dle
přiloženého rozpisu nákladů a
souhlasí
s přímým zadáním uvedených prací na této komunikaci z důvodu průběhu realizace.
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, 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 vypsání VZ na dodavatele "Revitalizace okolí požární nádrže"
Starosta informoval zastupitele o znění veřejné zakázky. Předcházet musí vybudování kanalizace,
která bude na počátku roku 2020 z důvodu možnosti dotace, následovat bude revitalizace okolí
nádrže.
Usnesení č. 44/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vypsání veřejné zakázky na dodavatele "Revitalizace okolí požární nádrže"
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Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Usnesení č. 45/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
hodnotící komisi s pověřením k otevírání obálek pro zakázku "Revitalizace okolí požární nádrže" ve
složení F. Novák, M. Mareš, J. Rozumová, J. Zajger, Z. Dolanská.
Náhradníky budou I. Mazgalová, M. Svoboda, P. Ponikelský, H. Damašková.

Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, 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 žádosti a dodavatele bezdrátového rozhlasu pro obec
V letošním roce je možné naposledy požádat o dotaci na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci.
Starosta přednesl možné řešení situace.
P. Ponikelský - doporučuje rozšíření odesílání SMS, nebo orientaci na nové aplikace pro mobilní
telefony
M. Mareš - podpořil možnost rozhlasu
J. Zajger - položil otázku, zda výstavba rozhlasu není zbytečná
J. Rozumová - dotaz na starostu, jaká bude cena bez varovného systému, pokud bychom budovali
někdy v budoucnu rozhlas bez dotace
starosta - cena by byla přibližně stejná, jakou bychom zaplatili dnes s dotací a varovným systémem
Definitivní rozhodnutí bylo odloženo na příští zasedání. Starosta zjistí možnosti a ceny moderních
aplikací
9. Projednání a schválení rozpočového opatření č. 6/2019
Usnesení č. 46/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
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s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 6/2019 s celkovými příjmy i výdaji ve výši 9.000,- Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, 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 více a méně prací v ulice Nádražní
Při rekonstrukci chodníku v Nádražní ulici na našem katastru bylo zjištěno, že velká část chodníků má
betonový podklad o tloušťce až 40 cm, nikoli štěrkový. Tento beton je nutné odstranit. Jeho
vybourání je finančně nákladné. Starosta vysvětlil přítomným více a méně práce .
Usnesení č. 47/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
více a méně práce v celkové výši 498.244,50 Kč bez DPH na akci chodníky v Nádražní ulici
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, 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 žádosti o poskytnutí veřejné finanční podpory pro "Slunce všem"
Starosta přečetl žádost. Tomuto spolku přispíváme pravidelně.
P. Ponikelský - zmapovat situaci, jak má Turnov rozplánované sociální služby a kdo případně může
požádat o finanční prostředky
J. Rozumová - zjistí počet obyvatel Ohrazenic využívajících sociální služby
Usnesení č. 48/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
veřejnou finanční podporu zapsanému spolku „Slunce všem, z.s.“ ve výši 30.000,- Kč.
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
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PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
12. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce pro "Slunce všem, z. s."
Starosta seznámil zastupitele s veřejnoprávní smlouvou.
Usnesení č. 49/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory pro „Slunce všem, z. s.“ a
pověřuje
starostu jejím podpisem
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
13. Stav investičních akcí – info
Nádražní ulice – práce pokračují, starosta zmínil žádost p. Fencla o parkovací místa pro zákazníky, ani
na poslední chvíli nebylo možné vyhovět z důvodu úzkého volného prostoru; z důvodu bezpečnosti
budou poraženy 2 stromy, aby se nemusely řešit při plném provozu a nové komunikaci; obec získala
dotace na chodníky a zálivy cca 4.700.000 Kč, ta bude vyplacena až po dokončení; administraci
dotace bude řešit externí firma, starosta informoval o výběru
Sjezd a nájezd – příprava obou akcí pokračuje, projednávání podílů na realizaci protihlukových
opatření
Vodojem – ukončení stavby pro zúčastněné firmy a instituce 23. 10. ve 12 hodin, otevření pro
veřejnost se zjišťuje, bude oznámeno SMS a na webu obce
Potok – Povodí Labe bude soutěžit dodavatele
Okolí nádrže – vypsání VZ
Okolí kapličky – stavba probíhá do konce října; zajistit vánoční osvětlení
Náves – probíhá projektování a doplnění detailů
Krajské komunikace – probíhá projektování
Územní studie – podklady předány na odbor územního rozvoje v Turnově k vyjádření a rozeslání na
dotčené odbory města. Starosta připravuje jednání s dotčenými občany
Vedení NN do země , VO - vedení je v zemi, probíhají kontroly, urgence rychlejšího postupu,
montování svítidel, přislíbeno do konce příštího týdne (4. 10.) – větší část obce by již měla svítit
Chodník Sousedská-Fučíkova – spolu s Vanerovou, Okálovou a ulicí K laboratoři – hledání nového
projektanta. Již třetí projektant po předchozím příslibu zakázku odmítl.
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14. Různé
ulička nad nádrží – stížnost A. Janstové na stav komunikace, která způsobila dle její stížnosti hroucení
jejího oplocení; na horší stav také upozornili p. Nejedlo a Jiřička a požádali o naplánování opravy zastupiteli bylo navrženo komplexní řešení. Vedení obce provede místní šetření.
výpůjčka nemovitosti – část bývalého areálu Neteče – p. Vosyka na závody elektrokol – jednodenní
akce – starosta bude požadovat v nájemní smlouvě řešení parkování, WC, na odpovědnost za
případné úrazy, počet účastníků, startovné apod.
žádost o zákaz zastavení u č. p. 199 – nutné vyjádření odboru dopravy, bude zaslán dotaz
žádost včelařů o příspěvek – nyní zamítnuto
prodej použité zámkové dlažby – na dotaz byl odsouhlasen prodej za 100,- Kč/m2
I.Mazgalová upozornila na nutnost zakrytí všech děr po stavebních pracích
Stanovit podmínky vzniku a financování nových komunikací a podíl obce a občanů – na příštím
jednání
14. 11. – zájezd do Divadla Palace – představení Hraběnka
6. 12. – vánoční posezení pro důchodce
15. Diskuze
16. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.45 hodin
Zapsala: J. Rozumová

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

……………………………………………….

………………………………………

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