ZÁPIS č. 7
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 16.12.2020
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:
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 „Dodatek č.9 ke smlouvě na akci Nádražní ul.
5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021 včetně souvisejících dokumentů
6. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 7 a 8/2020
7. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě s VHS Turnov
8. Projednání a schválení „Řádu veřejného pohřebiště“
9. Projednání a schválení budoucího darování krajských komunikací.
10. Projednání a schválení přílohy vyhl. 1/2019 o poplatku za komunální odpad
11. Projednání a schválení dodatku č.2 ke SOD na revitalizaci okolí pož. nádrže
12. Projednání a schválení dodavatele zakázky „Relax Park Ohrazenice“
13. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Ohrazenice
14. Stav investičních akcí – info
15. Různé: Kontrolní zpráva o fin. činnosti MR Jizera, …
16. Diskuze
17. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
Program jednání byl doplněn o bod:
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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Zapisovatelkou byla určena: J. Rozumová
Ověřovatelé zápisu: M. Mareš, J. Zajger
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, 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: vše splněno
4. Projednání a schválení „Dodatek č.9 ke smlouvě na akci Nádražní ul.
Starosta seznámil s obsahem dodatku. Tento obsahuje změny v konečných cenách za realizaci akce.
Naše schválená investice ve výši 12 139 230,- Kč skončila úsporou 45 548,- Kč včetně DPH. Důležité je,
že se vše podařilo zrealizovat dle plánu a dnes to slouží občanům.
Usnesení č. 63/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Dodatek č.9 ke smlouvě o provedení stavby na akci „Silnice II/610 Turnov – hranice Libereckého
kraje (vč. mostních objektů)“ a
pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
5. Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2021 včetně souvisejících dokumentů
Projednání a schválení návrhu rozpočtu MŠ na rok 2021 a střednědobého výhledu
Starosta seznámil zastupitele s dokumenty. Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 64/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
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s ch v a l u j e
návrh rozpočtu MŠ pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ dle zveřejněného návrhu.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, 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 2021 a střednědobého výhledu
Starosta seznámil zastupitele s dokumenty. Připomínky nebyly vzneseny.
Usnesení č. 65/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ dle zveřejněného návrhu.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, 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 2021
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu, který byl zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách obce dne 26. 11. 2020. Podle zákona č. 250/2000 Sb, § 11 odst. 3 mohou
občané územního samosprávního celku uplatnit připomínky písemně do 16. 12. 2020, 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. 66/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
návrh rozpočtu obce Ohrazenice na kalendářní rok 2021 s příjmy 13,650 mil. Kč a výdaje 13,650 mil.
Kč. Návrh rozpočtu je sestaven jako vyrovnaný.
Stanovuje se, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být příkazcem operací překročen stanovený
objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu 2021.
V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách povoluje.
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Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, 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 2021 - 2024
Starosta seznámil zastupitele s návrhem střednědobého výhledu, který byl zveřejněn na úřední desce
a internetových stránkách obce dne 26. 11. 2020. Podle zákona č. 250/2000 Sb, § 3 odst. 3 mohou
občané územního samosprávního celku uplatnit připomínky písemně do 16. 12. 2020, 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. 67/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
střednědobý výhled na roky 2021 - 2024
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
6. Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 7 /2020 a č. 8/2020
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření
Usnesení č. 68/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č.7/2020 ve výši 0,- Kč, a vyrovnané rozpočtové opatření č. 8/2020
ve výši 7 000,- Kč
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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7. Projednání a schválení dodatku ke smlouvě s VHS Turnov
Starosta seznámil s dodatkem ke smlouvě, vzniklým v souvislosti s konečným vyúčtováním akce
„Ohrazenice – rozšíření vodovodu a kanalizace nad nádrží“. Podíl obce na akci byl navýšen o 55 024,Kč.
Usnesení č. 69/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
dodatek ke smlouvě na akci „Ohrazenice – rozšíření vodovodu a kanalizace nad nádrží“ a
pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
8. Projednání a schválení „Řádu veřejného pohřebiště“
Starosta seznámil s novelizací tohoto řádu, kterou si vyžádaly změny zákonů. Znění řádu bylo předem
schváleno Krajským úřadem v Liberci. Součástí řádu je i cenový výměr stanovující poplatky za
pronájem hrobového místa a služby s tím spojené.
Usnesení č. 70/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Řád veřejného pohřebiště pro obec Ohrazenice
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Usnesení č. 71/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
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Cenový výměr obce Ohrazenice pro stanovení nájemného za pronájem hrobového místa a cen služeb
na místním hřbitově na období od 1.1.2021 do 31.12.2030.
Hlasování: 9 /0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

9. Projednání a schválení budoucího darování krajských komunikací.
Starosta seznámil s důvody tohoto návrhu. Komunikace budou převzaty po kompletní rekonstrukci.
Usnesení č. 72/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
souhlasí
s budoucím převzetím krajských komunikací III/28729 a III/28729a v katastru obce Ohrazenice u
Turnova, po jejich rekonstrukci, formou daru na základě budoucí smlouvy darovací.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

10. Projednání a schválení přílohy vyhl. 1/2019 o poplatku za komunální odpad
Starosta seznámil s novými cenami za svoz a likvidaci komunálního odpadu od 1.1.2021, které
stanovily TS Turnov. Ke zdražení dochází opět po dvou letech.
Usnesení č. 73/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
přílohu vyhlášky 1/2019 o poplatku za komunální odpad ve znění platném od 1.1.2021
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Zápis č. 7 ze zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice ze dne 16.12.2020

Stránka 6

11. Projednání a schválení dodatku č.2 ke SOD na revitalizaci okolí pož. nádrže
Starosta seznámil se zněním dodatku a důvody jeho vzniku.
I.Mazgalová - dotaz na umístění popelnic vzhledem k provozu, prověřit nájezd v prostoru před
přečerpávací stanicí; písek, kamínky, aby se nenanosily do rybníka
Usnesení č. 74/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
dodatek č. 2 ke SOD na „Revitalizaci okolí požární nádrže“ mezi Obcí Ohrazenice a firmou JOSTAV
spol. s r.o.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

12. Projednání a schválení dodavatele zakázky „Relax Park Ohrazenice“
Starosta seznámil s průběhem jednání a doporučením hodnotící komise.
Usnesení č. 75/2020
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
dodavatelem zakázky Relax Park Ohrazenice firmu Martin Turtak, Liberec, IČ: 04034279 za
nabídkovou cenu 1 461 942,80 Kč včetně DPH.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, Z. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, P. Ponikelský, J. Rozumová,
M. Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

13. Příkaz k provedení inventarizace majetku obce Ohrazenice
Starosta jmenoval dne 16. 12. 2020 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 16. 12. 2020 do 25. 1. 2021, v MŠ a ZŠ do 25. 1. 2021.
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14. Stav investičních akcí – info
Nádražní ulice – akce ukončena, plakátovací plochy zde, osadíme, nově instalována poštovní
schránka – přemístěna ze sídliště na žádost pošty, jízdní řády přemístěny vedle zastávek, přístřešek –
zastávka k sídlišti na Pyrámu postaven
Sjezd a nájezd – Ohrazenice - pracuje se na projektu, p. majitel objektu stavebnin zkrášlil vstup do
objektu – děkujeme. Fučíkova – vydáno ÚR
Potok – dodavatel vybrán, zatím neznáme, kácení na počátku roku 2021, realizace 2021.
Okolí nádrže – realizace pro letošek ukončena. Zbývá prostor u potoka, který zůstává pro využití pro
přístup k potoku a bude dokončen po dokončení prací v potoce
Náves – příprava k podání žádosti o SP
Komunikace krajské – podána žádost o SP, tento pátek bude otevírání obálek VZ na dodavatele
Územní studie – dokončena, zaplacena, geoplán před dokončením, začínají jednání s vlastníky o
směnách
Místní komunikace – nabídka na projektové práce komunikace pod budoucí zástavbou, čekáme na
další nabídky pro výběr; ulička Nad Nádrží – před podáním žádosti o dotaci
Relax park – podána žádost o dotaci na SZIF, podmínkou je výběr zhotovitele- viz bod 12
15. Různé
Kontrolní zpráva o finanční činnosti DSO MR Jizera
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
Kontrolní zprávu o finanční činnosti DSO MR Jizera v roce 2020
Neteče –P. Ponikelský předložil návrh sportovního parku v místě bývalé motokrosové tratě – varianta
I. koncentrovanější sportoviště u komunikace, varianta II. rozptýlenější – podpora této varianty, bude
pokračovat práce na studii
Kniha Semilsko z nebe – předložen výtisk k nahlédnutí, bude dárkovým a upomínkovým předmětem
obce
Balíčky seniorům – budou předány dle rozpisu, nový seznam oslavenců bude vytvořen do konce roku
Betlémské světlo – v pondělí 21. 12. u rozsvíceného stromečku od 16 do 17.30 hodin, kaplička bude
z důvodu pandémie uzavřena.
Starosta všem přítomným popřál klidné vánoční svátky a hodně zdraví do nového roku.
16. Diskuze
17. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.55 hodin
Zapsala: J. Rozumová

……………………………………….
František Novák, starosta

Ověřovatelé:
……………………………………………….

………………………………………

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