ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva obce Ohrazenice konaného dne 19. 10. 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:
Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Ohrazenice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17 hodin
dosavadním starostou obce Františkem Novákem (dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední
desce Obecního úřadu Ohrazenice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
26. 9. do 11. 10. 2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval,
že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Slib zvolených zastupitelů
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu H. Damašková a M. Mareš. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, 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
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh programu:
1.

Volba starosty a místostarosty a představení se kandidátů
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění ( § 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarostů

2.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

3.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o
obcích)
Pověření dispozičním právem podpisů
Pověření k zastupování v radě VHS Turnov
Pověření k zastupování v Mikroregionu Jizera
Pověření k zastupování v MAS Achát
Určení termínu 1. řádného zasedání Zastupitelstva obce
Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7/2022
Projednání a schválení směnných smluv na pozemky v územní studii pod hřbitovem
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o finančním příspěvku pro „Slunce všem“, z.s.
Diskuse
Závěr

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Předsedající navrhl stáhnout body 10 – Projednání a schválení směnných smluv na pozemky v územní
studii pod hřbitovem a 11 – Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o finančním příspěvku pro
„Slunce všem“, z. s. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: návrh programu byl přijat
1. Volba starosty a místostarosty
Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo opět dva místostarosty se sníženou odměnou,
vzhledem k dobrému fungování tohoto modelu v uplynulém volebním období. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Usnesení č. 39/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
zvolení dvou místostarostů pro volební období 2022 až 2026
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:
Předsedající dále navrhl funkce, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, pro
jejichž výkon budou členové zastupitelstva obce uvolněni. Jako uvolněné navrhl funkci starosty. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 40/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
funkci starosty jako uvolněného člena zastupitelstva pro volební období 2022 až 2026
Hlasování: 9/0/0
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PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
Usnesení č. 41/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
volbu starosty a místostarostů veřejnou volbou.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již
nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující
návrhy: Členka zastupitelstva Jana Rozumová navrhla zvolit do funkce starosty Františka Nováka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 42/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
starostou obce Františka Nováka
Hlasování: 8/0/1
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PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: F. Novák
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva František Novák navrhl zvolit do funkce 1. místostarosty Janu
Rozumovou Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 43/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
1. místostarostou obce Janu Rozumovou
Hlasování: 8/0/1
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: J. Rozumová
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Člen zastupitelstva František Novák navrhl zvolit do funkce 2. místostarosty Martina Mareše. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 44/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
2. místostarostou obce Martina Mareše
Hlasování: 8/0/1
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: M. Mareš
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí
mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva
i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 45/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
zřizuje
finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:

Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jana Rozumová navrhla zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Milana Šilara. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 46/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
předsedou finančního výboru M. Šilara
Hlasování: 8/0/1
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
T. Zikmundová
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PROTI:
ZDRŽEL SE: M. Šilar
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva František Novák navrhl zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru Helenu Damaškovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Usnesení č. 47/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
předsedkyní kontrolního výboru Helenu Damaškovou
Hlasování: 8/0/1
PRO: E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar,
T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: H. Damašková
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a finančního
výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jana Rozumová navrhla zvolit členem
finančního výboru Terezu Zikmundovou a Martina Svobodu.

Usnesení č. 48/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
členem finančního výboru Terezu Zikmundovou a Martina Svobodu
Hlasování: 7/0/2
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Šilar
PROTI:
ZDRŽEL SE: T. Zikmundová, M. Svoboda
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
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Člen zastupitelstva František Novák navrhl zvolit členem kontrolního výboru Ivetu Mazgalovou a Evu
Dolanskou
Usnesení č. 49/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
členem kontrolního výboru Ivetu Mazgalovou a Evu Dolanskou
Hlasování: 7/0/2
PRO: H. Damašková, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: I. Mazgalová, E. Dolanská
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o
obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, v aktuálně platném znění, poskytována odměna v následující výši:
1. místostarosta – 12 000 Kč
2. místostarosta – 12 000 Kč
předseda kontrolního a finančního výboru – 3 611 Kč
člen kontrolního a finančního výboru – 3 010 Kč
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili
žádná stanoviska.
Usnesení č. 50/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
výši odměny za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 12.000 Kč za měsíc. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 19. 10. 2022
Hlasování: 7/0/2
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, I. Mazgalová, F. Novák, M. Svoboda, M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: M. Mareš, J. Rozumová
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Usnesení č. 51/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
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s ch v a l u j e
výši odměny za výkon funkce předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 3.611,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 19. 10. 2022.
Hlasování: 7/0/2
PRO: E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: M. Šilar, H. Damašková
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
Usnesení č. 52/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
výši odměny za výkon funkce člena výboru ve výši 3.010 Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 19. 10. 2022.
Hlasování: 5/0/4
PRO: H. Damašková, M. Mareš, F. Novák, J. Rozumová, M. Šilar
PROTI:
ZDRŽEL SE: E. Dolanská, I. Mazgalová, M. Svoboda, T. Zikmundová
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
4. Pověření dispozičním právem podpisů
Starosta navrhl osoby s dispozičním právem pro bankovní styk
Usnesení č. 53/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
dispozičním právem podpisů pro bankovní styk: Františka Nováka, Janu Rozumovou, Helenu
Damaškovou
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
5. Pověření k zastupování v radě VHS Turnov
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Usnesení č. 54/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
starostu obce Františka Nováka zastupováním obce v Radě VHS
Hlasování: 8/0/1
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: F. Novák
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

6. Pověření k zastupování v Mikroregionu Jizera
Usnesení č. 55/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
starostu obce Františka Nováka zastupováním obce v Mikroregionu Jizera
Hlasování: 8/0/1
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE: F. Novák
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato

7. Pověření k zastupování v MAS Achát
Usnesení č. 56/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
pověřuje
místostarostku obce Janu Rozumovou zastupováním obce v MAS Achát
Hlasování: 8/0/1
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
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PROTI:
ZDRŽEL SE: J. Rozumová
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
8. Určení termínu 1. řádného zasedání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo určilo termín 1. řádného zasedání na 9. listopadu 2022.

9. Projednání a schválení rozpočtového opatření č.7/2022
Starosta seznámil přítomné s jednotlivými položkami rozpočtového opatření.
Usnesení č. 57/2022
Zastupitelstvo obce po projednání
s ch v a l u j e
vyrovnané rozpočtové opatření č. 7/2022 s celkovými příjmy i výdaji ve výši 535.000,- Kč.
Hlasování: 9/0/0
PRO: H. Damašková, E. Dolanská, M. Mareš, I. Mazgalová, F. Novák, J. Rozumová, M. Svoboda,
M. Šilar, T. Zikmundová
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Výsledek hlasování: usnesení bylo přijato
10. Diskuze
J. Maděrová – veřejné osvětlení – svítí do 8 hodin ráno – je to zbytečné
11. Závěr jednání
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17.55 hodin
Zapsala: J. Rozumová

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

……………………………………………….

………………………………………

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