ZÁPIS
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 7. 4. 2021
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 1. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování územního plánu obce
5. Projednání a schválení zhotovitele „PD komunikace a inž. sítě k zástavbě RD pod hřbitovem“
6. Projednání a schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Ohrazenice
a Turnovskými odpadovými službami
7. Projednání a schválení vypsání zakázky na „Stavební opravy ulice Nad Nádrží“ a jmenování
hodnotící komise
8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 2/2021
9. Stav investičních akcí – info
10. Různé
11. Diskuze
12. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
Program jednání byl doplněn o bod:
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, 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: H. Damašková, j. Zajger
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil místostarosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 1. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: vše splněno
4. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování územního plánu obce
Starosta seznámil s návrhem znění Zprávy, předložené odborem územního rozvoje v Turnově. Zpráva
bude po našem schválení postoupena nadřízeným orgánům k vyjádření a jejich stanovisko bude dále
projednáváno.
Usnesení č. 9/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Zprávu o uplatňování územního plánu obce
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
5. Projednání a schválení zhotovitele „PD komunikace a inž. sítě k zástavbě RD pod hřbitovem“
Starosta seznámil zastupitele s podanými nabídkami do poptávkového řízení. Byly předloženy 3
nabídky – Ing. L. Křenek, Ing. Z. Nýdrle, VAK Projekt – Ing. R. Hnát. Projekt řeší dlouho očekávanou
opravu komunikace a základní připojení inž. sítí pro budoucí zástavbu pod hřbitovem
Usnesení č. 10/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
zhotovitelem „ PD komunikace a inž. sítě k zástavbě RD pod hřbitovem“ firmu VAK Projekt za nejnižší
nabídkovou cenu 477 950,- Kč včetně DPH.
a pověřuje
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starostu zadáním objednávky
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
6. Projednání a schválení Dohody o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Ohrazenice
a Turnovskými odpadovými službami
Starosta seznámil zastupitele s dokumenty. Smlouva aplikuje nový zákon o odpadech na naše
podmínky.
P. Ponikelský – opravit přepis v příloze 3 – zákon 541
Usnesení č. 11/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Dohodu o výběru poplatků a předávání dokladů mezi obcí Ohrazenice a Turnovskými odpadovými
službami

Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
7. Projednání a schválení vypsání zakázky na „Stavební opravy ulice Nad Nádrží“ a jmenování
hodnotící komise

Starosta seznámil zastupitele s průběhem zakázky.
Usnesení č. 12/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vypsání zakázky na „Stavební opravy ulice Nad Nádrží“
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
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PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Usnesení č. 13/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
zadávací dokumentaci pro zakázku „Stavební opravy ulice Nad Nádrží“
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Usnesení č. 14/2021
Zastupitelstvo obce pro zakázku „Stavební opravy ulice Nad Nádrží“ jmenuje hodnotící komisi
s pověřením otevírání obálek
ve složení: F. Novák, M. Mareš, J. Zajger
a náhradníky: J. Rozumová, P. Ponikelský
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

8. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.2/2021
Starosta seznámil s obsahem rozpočtového opatření
Usnesení č. 15/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č. 2/2021 ve výši 275 598,- Kč
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
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PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
9. Stav investičních akcí – info
Sjezd a nájezd – beze změny
Potok – práce v plném proudu, řešeny drobné stížnosti na prach
Okolí nádrže - dokončení po ukončení prací na potoce
Náves – ČEZ vybral zhotovitele PD přeložky NN, příprava k podání žádosti o SP
Komunikace krajské – práce započnou 12. 4., informace ve Zpravodaji
Zástavba pod hřbitovem - podepisování hromadného souhlasu s dělením pozemků
Místní komunikace – projekty VO zhotoveny, bude postupná realizace, ulička Nad Nádrží – čekáme
na schválení dotace
Relax park – zhotovitel vybrán, stále čekáme na potvrzení dotace, poté může stavba začít
Hostinec – prvotní studie - připomínky k předloženému návrhu; požadujeme předložit postup, jak
opravit stěnu v havarijním stavu
10. Různé
Časopis „Od Ještěda k Troskám“ – forma prodeje občanům za 50,- Kč tak, jako na prodejních místech
P. Ponikelský – dotaz na elektronickou verzi - není; zjistíme autorská práva, pokud bychom chtěli
citovat nějakou část
Žádost o prodej části obecní cesty – cesta je žadatelce zpřístupněna, vznikl by divný tvar a zúžení –
nesouhlasíme s prodejem
Prodej pozemku k nemovitosti dle původních dohod z r. 1971 – pokračovat v jednáních, po souhlasu
majitelů s tvarem pozemku, bude vyhlášen záměr prodeje
Žádost o souhlas s využitím obecního majetku – odložit, prošetřit na místě; ZO nesouhlasí s ničím, co
zasahuje do komunikace z důvodu bezpečnosti, úklidu sněhu
Turnovské památky – cyklostezky – směrovky – plánek – souhlasíme, ale až po rekonstrukci
Paceřické
Žádost o finanční příspěvek – Hospic sv. Zdislavy – 5.500,- Kč (5 Kč za osobu) - odsouhlaseno
Žádost o finanční příspěvek – Linka bezpečí – 7.500,- Kč – zamítnuto
Žádost o povolení zasazení stromů na hřbitově – zamítnuto
Dopis od Společenství vlastníků bytových jednotek č. p. 200 – nepořádek u tříděného odpadu před
domem, propadlá komunikace před vjezdem k bytovým domům, poblíž č. p. 200 – na dokončení
sběrného místa se již pracuje, oprava komunikace bude objednána
Navýšení počtu zaměstnanců
Starosta seznámil zastupitele s důvody navýšení počtu zaměstnanců o jednoho zaměstnance z úřadu
práce od května
Usnesení č. 16/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
navýšení poštu zaměstnanců OÚ o 1 osobu
Hlasování: 9/0/0
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PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová, M.
Svoboda, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
11. Diskuze
M. Lehkoživ – občan bytovek – dotaz na prostor pod garážemi – slyšel o plánovaném dětském hřišti,
ale podpořil by garáže
Starosta – prověřujeme možnosti využití (ochranné pásmo ČD, vedení plynu), může být asi jen
parkovací plocha, ale zatím je pozemek soukromý
P. Ponikelský – provést přehled odpadu v obci a informovat občany – mapa kontejnerů, odvozy,
odpadkové koše po obci, tetra pak, sběrný dvůr – co platí obec a co občané, co patří do plastů,
papíru, …
P. Ponikelský – dotaz na přihlašování v obci
P. Ponikelský – protihluková stěna – pokračování valu – oslovit majitele pozemku s úmyslem val
prodloužit
P. Ponikelský – příspěvek na infastrukturu u stavebních pozemků – voda, kanalizace, světlo, silnice
J. Rozumová – oslava přijetí znaku – raději s akademií – příští rok v červnu
J. Rozumová – vítání občánků - 17 dětí narozených v loňském roce, pokud to půjde, proběhne
v červnu
J. Rozumová – předávání balíčků oslavencům – od 19. 4.
Starosta – poděkování zástupcům firmy Kristof a panu Vosykovi za úklid prostoru u topůlků
12. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 19.35 hodin
Zapsala: J. Rozumová

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

Ověřovatelé:

……………………………………………….

………………………………………

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