ZÁPIS
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 23. 6. 2021
na Obecním úřadě Ohrazenice.
Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 110/2000 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. Zvukový záznam je pořizován pro potřeby vypracování
zápisu.

Přítomni:
dle prezenční listiny:
omluven: M. Svoboda
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 Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Projednání a schválení rozšíření seznamu priorit pozemkových úprav o navržený lokální biokoridor
LBK 6-9
5. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi Obcí Ohrazenice a Správou železnic
6. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Ohrazenice a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ohrazenice za rok 2020
7. Projednání a schválení účetní závěrky obce Ohrazenice za rok 2020
8. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Ohrazenice za rok 2020
9. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Ohrazenice za rok 2020
10. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodář. výsledku MŠ Ohrazenice za rok 2020
11. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodář. výsledku ZŠ Ohrazenice za rok 2020
12. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2020
13. Stav investičních akcí – info
14. Různé – na vědomí ZÚ VHS, ZÚ MR Jizera,…
15. Diskuze
16. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
5. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi Obcí Ohrazenice a Správou železnic
Program jednání byl doplněn o bod:
Smlouva o vypořádání v rámci zobousměrnění sjezdu a nájezdu u Pyrámu
Kupní smlouva mezi obcí Ohrazenice a Povodím Labe
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
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PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Zapisovatelkou byla určena: J. Rozumová
Ověřovatelé zápisu: I. Mazgalová, H. Damašková
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 3. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: koncept zápisu do kroniky za rok 2020 předložen k připomínkám, ke schválení na dalším
zasedání – F.Novák, J. Rozumová
4. Projednání a schválení rozšíření seznamu priorit navržených opatření v PSZ KoPÚ Ohrazenice u
Turnova a Lažany
Starosta seznámil s možností realizace biokoridoru v prostoru údolí Neteč, jehož projekt a realizaci
hradí SPÚ ze státních prostředků
Usnesení č. 23/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
rozšíření seznamu priorit navržených opatření v PSZ KoPÚ Ohrazenice u Turnova a Lažany určených k
realizaci o navržený lokální biokoridor LBK 6-9, který se nachází na pozemcích p.p.č. 1226 a p.p.č 1256
v kat. území Ohrazenice u Turnova
a pověřuje
starostu obce k podání žádosti SPÚ, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočce Semily o realizaci LBK 6-9 na
pozemcích p.p.č. 1226 a p.p.č 1256 v kat. území Ohrazenice u Turnova, které jsou ve vlastnictví obce
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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5. Projednání a schválení „Smlouvy o vypořádání některých práv a povinností souvisejících
s realizací stavby I/10 Ohrazenice u Pyrámu – zobousměrnění“
Starosta seznámil se zněním smlouvy
Usnesení č. 24/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
smlouvu o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s realizací stavby I/10 Ohrazenice
u Pyrámu – zobousměrnění
a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
6. Projednání a schválení kupní smlouvy mezi obcí Ohrazenice a Povodím Labe, s.p.
Starosta seznámil se zněním smlouvy
Usnesení č. 25/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
kupní smlouvu o prodeji pozemků p. č. 1042/2 o výměře 504 m2, p. č. 1043/2 o výměře 442 m2,
p. č. 1043/1 o výměře 464 m2 a p. č. 1044 o výměře 73 m2 za odhadní cenu 17.530,- Kč, podle
znaleckého posudku 4774110/2021
a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Záměr prodeje byl vyvěšen dne 4.6.2021 a sejmut dne 22.6.2021
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Zastupitelstvo obce si je vědomo rozdílu v účetní ceně a v ceně dle znaleckého posudku. Povodí Labe
jako organizace zřizovaná státem nemůže akceptovat účetní cenu pozemku z důvodu statutu MZe a
obec má zájem na prodeji těchto pozemků z důvodu funkční součásti koryta potoka. Ponechání
pozemků v majetku obce by obec zatížilo budoucími náklady na údržbu koryta.

7. Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Ohrazenice a Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Ohrazenice za rok 2020
Starosta seznámil s dokumentem.
Usnesení č. 26/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
celoroční hospodaření obce a Závěrečný účet obce za rok 2020 včetně zprávy Krajského úřadu
Libereckého kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ohrazenice za rok 2020 - s výhradou.
Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. – byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm. c) zákona č.
420/2004 Sb.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

Usnesení č. 27/2021
Zastupitelstvo obce po projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ohrazenice za
rok 2020 - s výhradou nedostatků, přijímá
opatření
k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Ohrazenice za rok 2020:
Zjištěná chyba a nedostatek: nezveřejnění schváleného dodatku ke SOD v termínu 15 dnů od
schválení Zastupitelstvem
Opatření k nápravě: v případě schválení dokumentu určeného k zveřejnění dle ZVZ, je povinností
místostarosty do 15 dnů zkontrolovat zveřejnění, jako 2. stupeň kontroly.
Zodpovídá: místostarostka (2. místostarosta)
Termín: trvale
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Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

8. Projednání a schválení účetní závěrky obce Ohrazenice za rok 2020
Starosta seznámil s výsledky účetní závěrky.
Usnesení č. 28/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
účetní závěrku obce Ohrazenice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, jelikož nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
9. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ Ohrazenice za rok 2020
Starost vyzval k vyjádření k předloženému dokumentu.
Usnesení č. 29/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
účetní závěrku MŠ Ohrazenice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, jelikož nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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10. Projednání a schválení účetní závěrky ZŠ Ohrazenice za rok 2020
Starost vyzval k vyjádření k předloženému dokumentu.
Usnesení č. 30/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
účetní závěrku ZŠ Ohrazenice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, jelikož nezjistilo, že by
účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
H. Damašková v souvislosti s projednáváním účetní závěrky zmínila, že děti z Ohrazenic mají
problémy dostat se na turnovské školy. Testuje se tzv. střední článek, bude na něj vznesen dotaz, zda
lze uzavřít s Turnovem smlouvu o spádovosti na turnovské školy, aby si naši žáci 5. třídy mohli vybrat
školu v Turnově a nehrozilo, že je nepřijmou. Hrozilo by, že žáci raději půjdou do 1. třídy do Turnova,
aby měli jistotu. Mělo by to negativní dopad na naši školu.
11. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku MŠ Ohrazenice za rok 2020
Starosta seznámil s návrhem ředitelky mateřské školy.
Usnesení č. 31/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
převedení kladného hospodářského výsledku MŠ Ohrazenice za rok 2020 ve výši 2 222,38 Kč do
rezervního fondu.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
12. Projednání a schválení rozdělení kladného hospodářského výsledku ZŠ Ohrazenice za rok 2020
Starosta seznámil s návrhem ředitelky základní školy.
Usnesení č. 32/2021
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Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ Ohrazenice za rok 2020 v celkové výši 105 361,02 Kč
do rezervního fondu.
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
13. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4/2021
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření
Usnesení č. 33/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č. 4/2021 ve výši 101 000,- Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, M. Mareš, I. Mazgalová, P. Ponikelský, J. Rozumová,
J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
14. Stav investičních akcí – info
Sjezd a nájezd – beze změny
Potok – práce probíhají dle harmonogramu
Okolí nádrže - dokončení po ukončení prací na potoce
Náves – probíhá inž. činnost pro vydání SP
Komunikace krajské – práce probíhají dle harmonogramu, začne přepojování nemovitostí na nové
potrubí, tzn. překopy komunikace a tedy omezení průjezdu.
Zástavba pod hřbitovem - probíhají převody pozemků
Místní komunikace – poptána realizace VO Na Hranici v návaznosti na opravu krajské komunikace,
ulička Nad Nádrží – dotace přiznána, začíná výběr zhotovitele
Relax park – výstavba cca v polovině
Hostinec – návrh pracovního postupu opravy štítové stěny dodán, probíhá výběr zhotovitele. Bude
z technologických důvodů prováděno po etapách, i dle finančních prostředků obce.
15. Různé
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
- Závěrečný účet VHS Turnov za rok 2020
- Závěrečný účet Mikroregion Jizera za rok 2020
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- Optický kabel v ulici uvnitř obce – nebylo pokládáno veřejné osvětlení do země a s tím optický
kabel, někteří občané požadují položení optického kabele; jedná se o soukromý záměr, obec nebude
přispívat
16. Diskuze
17. 6. – proběhlo vítání občánků
27. 6. – Sokol pořádá od 9 hodin dětský den
Knihovna – nová knihovnice T. Zikmundová v pondělí od 15 do 17 hodin, šířit informaci mezi čtenáře;
zjistit rozsah meziknihovní výpůjčky
H. Damašková – označení doskočiště na hřišti u OÚ – ZAKRÝVAT
J. Zajger – náves – dodržení termínu vyjádření k PD – využít upozornění nadřízeného, aby dohlédl na
termíny
- dotaz na oplocení u chodníčku do Sousedské – dodržení hranic pozemků

17. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18. 40 hodin
Zapsala: J. Rozumová

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

……………………………………………….

………………………………………

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