ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 9. 11. 2022
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: E. Dolanská
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. a ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2022
4. Projednání a schválení „Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu
obce“ pro Slunce všem, z.s.
5. Projednání a schválení Směnných smluv na pozemky v zástavbě pod hřbitovem
6. Projednání a schválení Dodatku k veřejnoprávní smlouvě na opravu krajských komunikací
7. Příkaz k provedení inventur
8. Stav investičních akcí – info
9. Různé
10. Diskuze
11. Závěr jednání
Z programu byly vypuštěny body:
Program jednání byl doplněn o bod:
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Zapisovatelkou byla určena: J. Rozumová
Ověřovatelé zápisu: M. Mareš, M Svoboda
Hlasování:

8/0/0
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PRO: H. Damašková, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
2. Prohlášení platnosti usnesení 6. a ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice
Jelikož nebyly vzneseny námitky, prohlásil starosta usnesení za platná.
3. Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 8/2022
Starosta seznámil s návrhem RO.
Usnesení č. 58/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č. 8/2022 ve výši 793 000,00 Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
4. Projednání a schválení „Veřejnosprávní smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
z rozpočtu obce“ pro Slunce všem z.s.
Starosta seznámil s dokumentem.
Usnesení č. 59/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Veřejnosprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu obce pro „Slunce všem
z.s.“ ve výši 15 000,-Kč
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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5. Projednání a schválení Směnných smluv na pozemky v zástavbě pod hřbitovem
Starosta seznámil s dokumenty. Pokud by došlo ke schválení smluv nyní, stali bychom se plátci DPH,
protože jsme letos měli příjmy z pronájmu hrobových míst na následujících 10 let. Tento příjem
v dalších letech nebude.
M. Šilar – zjistit, co by nám stav plátce/neplátce přinesl
Usnesení č. 60/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
starostu obce jednáním s dotčenými osobami a zjištěním účetního stavu plátce DPH na základě
připomínky M. Šilara
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
6. Projednání a schválení Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o investiční dotaci na akci
„Ohrazenice-dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“
Starosta seznámil s dodatkem a okolnostmi jeho vzniku
Usnesení č. 61/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce na akci
„Ohrazenice-dostavba tlakového pásma a opravy vodovodů včetně obnovy komunikací“
Hlasování: 8/0/0
PRO: H. Damašková, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
7. Příkaz k provedení inventur
Starosta jmenoval dne 9. 11.2022 inventarizační komise ve složení:
Ústřední inventarizační komise – F. Novák, Mgr. H. Damašková, M Mareš
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 10. 11. 2022 do 25. 1. 2023, v MŠ a ZŠ do 25. 1. 2023.
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8. Stav investičních akcí - info
Sjezd a nájezd – stavební povolení jsou vydána na obě akce. Ve věci odvolání p. Štěpánové kraj
rozhodl, že byly dodrženy všechny předpisy a povolení potvrdil. Na základě připomínek dotčených
obyvatel bude obec nadále jednat a usilovat o maximální odhlučnění průtahu v celé délce zastavěné
oblasti obce. Po dostavbě protihlukové stěny budou provedena kontrolní hluková měření. Výstavba
obou akcí započne na jaře roku 2023 a bohužel přinese opět omezení dopravy ve Fučíkově ulici.
Potok – proběhlo kolaudační řízení, stavba je ukončena. Obec bude sledovat stav koryta a při jeho
údržbě bude nápomocna Povodí Labe. Bod vyřazujeme z přehledu akcí. Náklady na opravu
ohrazenické části byly těsně pod 5 mil. Kč, náklady obce na zábradlí cca 115 tis. Kč.
Okolí nádrže – objednáno dokončení, urgováno.
I.Mazgalová – dotaz na likvidaci zábradlí od potoka
Náves – probíhá dláždění ploch a dokončovací práce. Studna byla obložena pískovcem z rozbourané
zdi u ZŠ a výhledově bude vyčištěna.
Komunikace krajské – probíhá asfaltování komunikace v návsi, poslední bude silnička k nádrži. Zde
byla provedena – po zjištění stavu podkladu - úplná rekonstrukce, místo pouhé opravy rýhy po
vodovodu. Náklady jsou součástí víceprací a dodatku schvalovaného v bodě 6. Asfaltování zde se
předpokládá ve dnech 14. -16. 11.
Zástavba pod hřbitovem - probíhají převody pozemků, dokončuje se PD komunikace pod zástavbou
Neteče – terén mezi Ohrazenicemi a Veseckem bude upraven do konce roku, pokud bude příznivé
počasí, nebo na jaře příštího roku
Polní cesty – postupně se obnovují, jsou štěrkové nebo asfaltové, asfalt je nejtrvalejší; dotaz na zátěž
polní cesty vedle dálnice; vedení obce zkontroluje stav pozemkové cesty, máme na starost její údržbu
9. Různé
Návrh pana Havlíka – obecní fotovoltaické elektrárny a bioplynové stanice
2. 12. – posezení pro seniory od 16 hodin na Kontaktu
17. 12. – zpívání u kapličky; vánoční strom asi z volejbalového hřiště
10. Diskuze
p. Schindler – připomínka k fotovoltaice – manuál na využití, propojení fotovoltaik; krytina
s fotovoltaikou; geotermální výzkumy
M. Šilar – zákon o komunitní energetice platný asi od r. 2024; při přípravě fotovoltaiky neposuzovat
objekty jednotlivě
P. Dědeček – upozornění na Dodatek č. 2 – špatně uvedená částka
11. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18.20 hodin
Zapsala: J. Rozumová

Ověřovatelé:……………………………………………….

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

………………………………………

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