ZÁPIS
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 15.9.2021
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, M. Mareš, 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 4. zasedání a mimoř. zasedání Zastupitelstva obce
3. Kontrola plnění usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
4. Projednání a schválení žádosti o příspěvek pro Slunce všem z. s.
5. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce pro Slunce všem, z.s.“
6. Projednání a schválení textu zápisu do obecní kroniky za rok 2020
7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2021
8. Projednání a schválení Smlouvy o sml. budoucí darovací mezi Obcí Ohrazenice a LK
9. Projednání a schválení VPS o projednávání přestupků Městským úřadem v Turnově
10. Projednání a schválení žádosti o inv. dotaci pro VHS Turnov
11. Projednání a schválení převodu dosud nepřevedeného VH majetku do VHS
12. Projednání a schválení SOD na realizaci opravy uličky „Nad Nádrží“
13. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování ÚP obce
14. Stav investičních akcí – info
15. Různé
16. Diskuze
17. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
6. Projednání a schválení textu zápisu do obecní kroniky za rok 2020
Program jednání byl doplněn o bod:
Hlasování: 5/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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Zapisovatelkou byla určena: J. Rozumová
Ověřovatelé zápisu: E. Dolanská, J. Zajger
Hlasování: 5/0/0
PRO: H. Damašková, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 4. zasedání a mimoř. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Kontrola plnění usnesení 4. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Trvá: koncept zápisu do kroniky za rok 2020 ke schválení na dalším zasedání – F.Novák, J. Rozumová
V 17.10 hodin přišla zastupitelka E. Dolanská a odešla I. Mazgalová.
4. Projednání a schválení žádosti o příspěvek pro Slunce všem, z.s.
Starosta seznámil se žádostí.
Usnesení č. 34/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
žádost o příspěvek pro Slunce všem z. s. a stanovuje výši příspěvku na částku 15 000,- Kč
Hlasování: 5/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
5. Projednání a schválení „veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce pro Slunce všem z.s.
Starosta seznámil se zněním smlouvy
Usnesení č. 35/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro Slunce všem, z.s.
ve výši 15 000,-Kč
a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
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Hlasování: 5/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
6. Vypuštěn
V 17.15 se vrátila I. Mazgalová
7. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6/2021
Starosta seznámil s návrhem rozpočtového opatření
Usnesení č. 36/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č. 6/2021 ve výši 155 500,- Kč
Hlasování: 6/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
8. Projednání a schválení Smlouvy o sml. budoucí darovací mezi Obcí Ohrazenice a LK
Starosta seznámil se zněním smlouvy
Usnesení č. 37/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Smlouvu o smlouvě budoucí darovací č.j. OLP/1356/2021 mezi Obcí Ohrazenice a Libereckým
krajem o budoucím darování pozemků včetně stavby vyřazovaných komunikací v k.ú. Ohrazenice
u Turnova
a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 6/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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9. Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků Městským úřadem
v Turnově
Starosta seznámil s návrhem smlouvy.
Usnesení č. 38/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o projednávání přestupků Městským úřadem v Turnově
a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 6/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
10. Projednání a schválení žádosti o investiční dotaci pro VHS Turnov
Starosta seznámil se žádostí o dotační příspěvek na rekonstrukci krajských komunikací
Usnesení č. 39/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
žádost vč. návrhu smlouvy o investiční dotaci pro VHS Turnov ve výši 6 500 000,- Kč jako podíl na
financování akce „Ohrazenice – dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy
komunikací“. Investice je rozvržena do dvou let
a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
Hlasování: 6/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
11. Projednání a schválení převodu dosud nepřevedeného VH majetku do VHS
Starosta seznámil se vzniklou situací a rozsahem majetku.
Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí :
rozhodnutí starosty o záměru darování a následném darování doposud nepřevedeného obecního
majetku, sestávajícího z úseků vodovodního a kanalizačního potrubí do majetku VHS Turnov, za
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účelem jeho provozování. Rozhodnutí o darování spadá do kompetence rady obce, v případě
Ohrazenic do pravomoci starosty. Zastupitelstvo bere rozhodnutí na vědomí, souhlasí s ním, a
s podpisem darovací smlouvy bez připomínek
12. Projednání a schválení SOD na realizaci opravy uličky „Nad Nádrží“
Starosta seznámil se zněním smlouvy.
Usnesení č. 40/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Obcí Ohrazenice a firmou Stavotrans s.r.o., Mnichovo Hradiště, na
realizaci zakázky „Stavební úpravy-opravy ulice Nad Nádrží, p.č. 883, Ohrazenice“ za vysoutěženou
cenu 2 826 887,20Kč včetně DPH
Hlasování: 6/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
13. Projednání a schválení Zprávy o uplatňování ÚP obce
Starosta vyzval k vyjádření k předloženému dokumentu.
Usnesení č. 41/2021
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Zprávu o uplatňování ÚP obce po zapracování připomínek a návrhů vyšších orgánů
Hlasování: 6/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, J. Zajger
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
14. Stav investičních akcí – info
Sjezd a nájezd – beze změny
Potok – práce se blíží k závěru
Okolí nádrže - dokončení po ukončení prací na potoce – I. Mazgalová upozornila na vyplavené okraje
cesty a zarostlou cestu u vývěsky, starosta přiznal, že je nutné vodu odvést
Náves – probíhá inž. činnost pro vydání SP
Komunikace krajské – finální příprava pro pokládku asfaltů v křižovatce u Kontaktu, dne 18.9.22021 omezení průjezdu.
Zástavba pod hřbitovem - probíhají převody pozemků
Místní komunikace –ulička Nad Nádrží – dotace přiznána, začíná realizace
Relax park – výstavba dokončena, bude osázeno a umístěno pítko a mobiliář
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Hostinec – práce započaty. Bude z technologických důvodů prováděno po etapách, i dle finančních
prostředků obce.
15. Různé
J. Zajger – dotaz na otevření hřiště s pískovištěm u úřadu – je zamčeno z důvodu ničení a nepořádku,
volně je k dispozici našim školám a Sokolu, ostatní zájemci si mohou půjčit klíče na úřadě v době jeho
otevření
J. Rozumová – divadelní představení nabízené OÚ Přepeře – Kytice v divadle Semafor; Mikroregion
Jizera organizuje divadelní představení Charleyova teta v Pěnčíně pro seniory – zájem zjistit do 20.9.;
Sokol již začal cvičení žen a dětí, v neděli proběhla Kuličkiáda a připravujeme Svatomartinské veselení
na 6. 11. Konání cvičení i akcí je závisle na nařízeních vlády.
Starosta – informoval o jednání se zástupci bytových domů na Pyrámě; cesta kolem železnice od
sídliště k Turnovu nemůže být rozšířena, železnice zamítly prodej části náspu; Naše odpadky s.r.o.
nabídly zastoupení v případě řešení odpadového hospodářství
16. Diskuze
p. Svobodová – dotaz na uličku Nad Nádrží – starosta informoval o postupu prací v letošním roce –
práce budou prováděny, pokud je nezastaví počasí
J. Zajger – dotaz na druh přestupků, které u nás řeší
17. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.25 hodin
Zapsala: J. Rozumová

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

……………………………………………….

………………………………………

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