ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 6. 11. 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 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 4 zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Zpráva kontrolního výboru č. 2
5. Projednání a schválení žádosti o investiční dotaci z rozpočtu obce pro VHS Turnov na akci
„Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky“
6. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce pro
VHS Turnov na akci „Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky“
7. Projednání a schválení zadávacích podmínek pro vyhlášení VZ „Revitalizace okolí požární nádrže
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 7/2019
9. Projednání a schválení „Smlouvy o spolupráci při dopravní obslužnosti LK 2020-2023“
10. Stav investičních akcí – info
11. Různé
12. Diskuze
13. 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: I. Mazgalová, P. Ponikelský
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 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: splněno
4.Zpráva kontrolního výboru č. 2
H. Damašková seznámila zastupitele se zprávou
Zastupitelstvo zprávu kontrolního výboru č. 2
bere na vědomí
5. Projednání a schválení žádosti o investiční dotaci z rozpočtu obce pro VHS Turnov na akci
„Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky“
Starosta seznámil zastupitele se žádostí. Jedná se o finanční příspěvek na rekonstrukci sítí dle
pravidel VHS.
Usnesení č. 51/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
žádost o investiční dotaci z rozpočtu obce pro VHS Turnov na akci „Ohrazenice – rekonstrukce
vodovodu a kanalizace u školky“ ve výši 480 740,-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
6. Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce
pro VHS Turnov na akci „Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky“
Starosta seznámil se zněním smlouvy
Usnesení č. 52/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce pro VHS Turnov na akci
„Ohrazenice – rekonstrukce vodovodu a kanalizace u školky“
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, 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 zadávacích podmínek pro vyhlášení VZ „Revitalizace okolí požární nádrže“
Kanalizační přípojka bude zhotovena hned na počátku roku 2020, jak to dovolí klimatické podmínky.
Skloubení s opravou potoka Povodím Labe.
P. Ponikelský - zda známe rozpočtovou cenu
starosta - byla součástí projektu
Usnesení č. 53/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
zadávací podmínky pro vyhlášení VZ „Revitalizace okolí požární nádrže v Ohrazenicích“
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 rozpočtového opatření č. 7/2019
Starosta seznámil zastupitele s jednotlivými příjmovými i výdajovými položkami rozpočtového
opatření
Usnesení č. 54/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 7/2019 s celkovými příjmy i výdaji ve výši 3.000.000,- 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

9. Projednání a schválení „Smlouvy o spolupráci při dopravní obslužnosti LK 2020 – 2023“
Starosta seznámil se zněním smlouvy.
Usnesení č. 55/2019
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
„Smlouvu o spolupráci při dopravní obslužnosti LK 2020-2023“ za 98.280,- Kč, tj. 90,- Kč za občana.
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. Stav investičních akcí – info
Nádražní ulice – dokončují se práce na posledním úseku letošní části. Začala fakturace za provedené
práce. Fakturace je kontrolována TDI a administrátorem dotace. Předpoklad letošních úhrad je cca
4,5 mil. Kč.
Sjezd a nájezd – nyní beze změny
Vodojem – dokončeno, probíhá konečné vyúčtování v rámci VHS. Předpoklad našeho doplatku ve
výši do 1 mil. Kč.
Potok – realizace v příštím roce „Povodí Labe“ , firma bude zakázku soutěžit
Okolí nádrže – vyhlášení VZ
Okolí kapličky – dokončeno, konečná cena 1 961 957,-od zhotovitele je nižší o 47 984,-Kč oproti SOD
Náves – dokončování PD
Územní studie – příprava projednávání parcelizace v souladu se studií jakmile bude volný termín
zástupců MÚ Turnov
Vedení NN do země , VO – akce ČEZ ukončena, přípolože kabelů VO ukončeny, dořešují se
připomínky občanů, dokončuje se osazování sloupů a svítidel.
Chodník Sousedská-Fučíkova – není kapacita projektantů, bude jednání se 4. projektantem
Krajské komunikace – dokončuje se projekt, vyjednána pozemková výměna plochy pro autobusový
záliv u křižovatky u Kontaktu, bude součástí projektu - vlastnická výměna metrů na společné hranici
pozemků
Sportovní areál – objednávka studií
11. Různé
9. 11. - Svatomartinské veselení
14. 11. - divadlo
6. 12. - posezení pro důchodce

14. 12. - zpívání u kapličky
sypač - starosta nabídne k odprodeji
žádost ze sídliště - navýšení nádoby na plasty a papír pro sídliště
stravenky - navýšení z 80,- Kč na 100,- Kč
Usnesení č. 56/2019
Zastupitelstvo obce
s ch v a l u j e
zvýšení částky za stravenky z 80,- Kč na 100,- Kč od 1. 1. 2020
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. Diskuze
P. Dědeček - zadělat díru před vchodem na pozemek
P. Ponikelský - 26. 11. jednání finančního a kontrolního výboru od 16.00 hodin, součástí bude
projednání návrhu rozpočtu
P. Stuchlíková - dotaz na některé části sportovní studie; pochvala panu starostovi za stavební akce v
obci v tomto roce
Starosta seznámil se stížnostmi, týkajícími se jeho osoby, které přišly na obec.

13. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.44 hodin
Zapsala: J. Rozumová
……………………………………….
František Novák, starosta
Ověřovatelé:

……………………………………………….
Vyvěšeno na úřední desce OÚ:

………………………………………
Sejmuto z úřední desky OÚ:

