ZÁPIS
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 29. 1. 2020 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: P. Ponikelský
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 6. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Projednání a schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2018
5. Projednání a schválení navýšení odměn zastupitelů dle nař. vlády č. 318/2017 Sb.
6. Projednání a schválení záměru prodeje částí pozemků
7. Výroční zpráva o činnosti dle zák. 106/1999
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
9. Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě na akci "Odstranění manganu z
vodovodní sítě“
10. Projednání a schválení převzetí ukončené stavby HPC 9 do majetku obce
11. Projednání a schválení žádosti o příspěvek na činnost TJ Sokola Ohrazenice z. s.
12. Stav investičních akcí – info
13. Různé – žádost o vyvěšení vlajky pro Tibet
14. Diskuze
15. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
Program jednání byl doplněn o bod:
12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Zapisovatelkou byla určena: J. Rozumová
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Ověřovatelé zápisu: I. Mazgalová, M. Mareš
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: splněno
4. Projednání a schválení zápisu do obecní kroniky za rok 2018
Starosta předložil zápis do kroniky za rok 2018. Kvůli pracovnímu vytížení stavebními akcemi
v minulém roce se ho nepodařilo předložit dříve.
Usnesení č. 1/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
koncept zápisu do kroniky za rok 2018.
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
5. Projednání a schválení navýšení odměn zastupitelů dle nař. vlády č. 318/2017 Sb.
Starosta na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění navrhl navýšení odměn
neuvolněným zastupitelům Obce Ohrazenice.
Usnesení č. 2/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
navýšení odměn neuvolněným zastupitelům Obce Ohrazenice na částky:
místostarosta ........................... 12 000,- Kč
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předseda výboru........................ 3 611,-Kč
člen výboru ................................ 3 010,-Kč
s platností od 1. února 2020.
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

6. Projednání a schválení záměru prodeje částí pozemku
Starosta seznámil zastupitele se záměrem prodeje částí pozemku p. č. 879/2. Z důvodu nejasnosti u
výměry pozemku byl bod stažen z programu.

7. Výroční zpráva o činnosti dle zák. 106/1999
Starosta přítomné s výroční zprávou o činnosti.
Zastupitelstvo obce po projednání Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle zák.
106/1999 Sb.
bere na vědomí

8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 1/2020
Starosta přítomné seznámil s rozpočtovým opatřením.
Usnesení č. 3/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření č. 1/2020 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 5.000,- Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
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Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
9. Projednání a schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě na akci "Odstranění manganu z
vodovodní sítě“
Starosta seznámil se zněním dodatku k veřejnoprávní smlouvě. Jedná se o doplacení nákladů ve výši
1.000.000,- Kč ve dvou splátkách během letošního roku. Starosta seznámil s konečným vyúčtováním
akce a předložil z něj vyplývající výpočet této částky.
Usnesení č. 4/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
dodatek k veřejnoprávní smlouvě na akci "Odstranění manganu z vodovodní sítě“ v celkové částce
1.000.000,- Kč ve dvou splátkách během roku 2020.

Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
10. Projednání a schválení převzetí ukončené stavby HPC 9 do majetku obce
Starosta seznámil přítomné s Protokolem o předání a převzetí stavby polní cesty HPC9
v k. ú. Ohrazenice u Turnova, okres Semily. Oprava polní cesty byla financována SPÚ a dotací od
státu. Obec ji takto opravenou přebírá do vlastnictví.
Usnesení č. 5/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
převzetí stavby polní cesty HPC9 v k. ú. Ohrazenice u Turnova, okres Semily, v účetní hodnotě
12.298.023,21 Kč včetně DPH
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Zápis č. 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice ze dne 29.1.2020

Stránka 4

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

11. Projednání a schválení žádosti o příspěvek na činnost TJ Sokola Ohrazenice z. s.
Starosta seznámil se žádostí a navrhl navýšení příspěvku o 10.000,- Kč na 30.000,- Kč.

Usnesení č. 6/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
žádost o příspěvek na činnost TJ Sokola Ohrazenice z s. ve výši 30.000,- Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
H. Damašková – dotaz na travnatou plochu, pokud budou odstraněny branky, není třeba provádět
revizi
J. Zajger – branky budou odstraněny, případně budou pořízeny přenosné
Starosta – pařezy a klády v prostoru hřiště budou z bezpečnostních důvodů odstraněny

12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
Starosta seznámil s důvody předložení smlouvy. Jedná se o zřízení služebnosti pro uložení sítí v rámci
připravované rekonstrukce komunikací LK (Paceřická, Spojovací, Ohrazenická). Variantu výpočtu ceny
za překopy schválí Rada LK.
J. Rozumová – přidat vyjádření, že překopy mohou být prováděny v době opravy komunikací a obec
by nemusela hradit uvedení do původního stavu

Usnesení č. 7/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. j. OLP/189/2020 mezí obcí Ohrazenice a
Libereckým krajem
Hlasování: 8/0/0
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PRO: E. Dolanská, H. Damašková I. Mazgalová, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, J.
Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
13. Stav investičních akcí – info
Nádražní ulice – zimní přestávka, akce začne od želez. mostu od Přepeř, přes Pyrám k R10. Do léta
nebude omezen provoz obchodů květinami a spojovací technikou. Detaily objížděk se projednávají.
J. Rozumová – upozornit na křižovatku u Benešů, nepřehledné odbočování k nádraží, většina řidičů
jezdí směrem na Přepeře a tam odbočí k nádraží, přehlednější a bezpečnější situace
Starosta – zformulujeme vyjádření a při jednáních o Nádražní ulici bude předloženo
Sjezd a nájezd – Turnov odsouhlasil vykoupení RD, v Nádražní je položen tichý asfalt, vše směřuje
k ÚR a budoucí stavbě
Potok – realizace v létě letošního roku
Okolí nádrže – VZ do 26.2., žádost o dotaci bude podána do konce ledna. V příštím týdnu bude
předáno staveniště kanalizace kolem nádrže.
Náves – PD předána, projednávání na úřadech
Územní studie – dokončen návrh parcelizace, odsouhlasen odbory MÚ Turnov, dne 12.2.v 16 hodin
společná schůzka s majiteli pozemků; plyn na obecním pozemku hradí investor, správce sítě poté
odkoupí nebo pronajme
VO – bude podána žádost o kolaudaci
Chodník Sousedská-Fučíkova – beze změny
ul. Nad nádrží – zpracovávání PD
Oprava krajských kom. - PD předána, probíhá projednání na úřadech. K realizaci nutno přeložit cca
20m el. vedení mimo budoucí komunikaci v místě budoucí zastávky u hřbitova. ČEZ požaduje
137 417,- Kč. Do projektu je zahrnuta i nová zastávka U školky v pozemku firmy Kontakt.
Objekt hospody – zhotovování návrhu postupu rekonstrukčních prací, studie nového vnitřního
uspořádání, studie nového objektu tělocvičny pro ZŠ vedle stávajícího objektu
Souhrn akcí v roce 2019: v loňském roce byly realizovány následující akce:
Přeložka vedení NN do země – akce ČEZ, cca 24 mil. Kč
Výstavba vodojemu – akce VHS, příspěvek obce 2 mil. Kč
Veřejné osvětlení obce – 7 972 775,- Kč
Okolí kapličky – 1 961 801,- Kč
Komunikace U školky – 870 032,- Kč (náš podíl pro zlepšení kvality komunikace)
Výměna kotlů ÚT (úřad a družina) – 136 185,- Kč
Elektr. úřední deska – 91 400,- Kč
Renovace pomníku padlým – 54 700,- Kč
Rozvod optického kabelu – 0,- Kč
Polní cesta – 0,- Kč
Celkem obec investovala 5,8 mil. z rozpočtu 2019 + 16,5 mil. z našetřených prostředků. Obec je bez
úvěrů a finančně stabilní.
15. Různé
Vlajka pro Tibet – žádost o podporu vyvěšením vlajky; P. Dědeček se dotázal na důvody, které nás
vedou k vyvěšení vlajky, bylo prodiskutováno
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Odměny – starosta na základě hodnocení udělil odměnu zaměstnankyni OÚ a schválil výplatu odměn
také p. ředitelkám MŠ a ZŠ ze mzdových prostředků škol
Od dubna bude p. ředitelka v MŠ zastupována, protože odchází na mateřskou dovolenou
Od 1. ledna byly uzavřeny 4 dohody o provedení práce
15. 2. 2020 – masopust
24. 2. 2020 – divadelní představení Hašler
17. Diskuze
J. Zajger – dotaz na sloupy v Nádražní
Starosta – sloupy jsou vyrobeny, požádá Strabag o rychlejší připojení, termín je až do konce tohoto
roku
I.Mazgalová – dotaz na zákaz vjezdu po silnici cyklistům, když mají možnost jezdit po cyklostezce a
v cyklo pruhu
Starosta – svislé a vodorovné značení bude provedeno při dokončování stavb; zda na silnici bude
přímo zákaz pro cyklisty by musel zjistit z PD
J. Zajger, I. Mazgalová – upozornění na nutné opravy komunikací (u rybníka, u laboratoře)
Starosta – opravy komunikací asfaltem jsou již objednány, na jaře budou opraveny, nutná je i
zásadnější oprava cesty k zahrádkám, stále jen záplatujeme
J. Zajger – prověřit u technických služeb obslužnost domů ke trati
M. Mareš – po přeložkách se objevily v chodnících propadliny – reklamovat

18. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.50 hodin
Zapsala: J. Rozumová

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

……………………………………………….

………………………………………

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