Zápis č. 9
ze zasedání zastupitelstva Obce Ondřejov
konaného dne 10.6.2019
Přítomni:
Beránek Václav
Brabec Josef
Brilová Romana
Chadzitaskos Goce
Lanzendörfer Josef
Keclík Martin
Kvapil David
Kölblová Jaroslava
Macháček Martin
Preislerová Štolcová Kateřina
Vomáčková Vratislava
Zámyslický Vladimír
Omluveni: Šafra Jan, Padevět Martin, Vávra Pavel
Hosté: 1
Místo jednání: Obecní úřad Ondřejov, Choceradská 62
Při zahájení bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
Jednání bylo zahájeno v 19,00 hodin.
1. Zahájení
Jednání zahájil starosta Mgr. Vladimír Zámyslický a konstatoval, že zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2. Schválení programu, volba ověřovatelů
Program jednání:
Navržený program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatelů
Zpráva o činnosti rady
Účetní uzávěrka
Závěrečný účet
ZŠ – podání informace
Diskuse a různé

Hlasování o programu jednání:
Pro –
10
Zdržel se – 0
Proti –
0
Program jednání byl schválen.
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Volba ověřovatelů:
Za ověřovatele zápisu byli navrženi M. Macháček a K. Preislerová Štolcová.
Hlasování:
Pro –
10
Proti –
0
Zdržel se –
0
Ověřovatelé byli schváleni.
3. Zpráva o činnosti rady
Zasedání rady mezi schůzemi zastupitelstva neproběhlo.
19:08 přišla J. Kölblová
4. Účetní závěrka
V Zámyslický zastupitele seznámil s účetní závěrkou za rok 2018, pak nechal hlasovat o
následujícím usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje účetní závěrku za rok 2018.
Hlasování:
Pro11
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato
5. Závěrečný účet
Závěrečný účet byl projednán společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Obce.
Následně starosta nechal hlasovat o následujícím usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje závěrečný účet obce Ondřejov za rok 2018 s výhradou a
přijímá následující nápravná opatření:
- „§ 10 odst. 3 písm. b) zákona 420/2004 Sb. – nebyla přijata opatření k nápravě chyb a
nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání“
Po dílčím přezkoumání hospodaření obce budou do třiceti kalendářních dnů radou obce
stanovena opatření k nápravě chyb.
- „§ 3 odst. 1 zákona 250/2000 Sb. – nebyl sestaven rozpočtový výhled na rok 2018“
Dne 5. 3. 2018 byl přijat rozpočtový výhled na do roku 2023.
Hlasování:
ProProsti Zdržel se -

11
0
0
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6) ZŠ – podání informace
V. Zámyslický: dokončuje se dokumentace pro zadávací řízení (administrátor, právník, řízení
projektu, projektant).
V. Zámyslický a V. Beránek se dne 14.6.2019 zúčastní závěrečného jednání s projektantem.
V. Beránek – proběhl zápis do 1. třídy ZŠ – 45 dětí
- bude se zřizovat další třída v budově SKC
- odchází učitelka prvního stupně – bude se hledat náhrada
- o velkých prázdninách proběhne výměna kotlů
V. Zámyslický předložil návrh k osvobození od finanční náhrady pro Svazek obcí Svazková škola
Ondřejov pro provedení přeložek souvisejících s výstavbou nové školní budovy.
Hlasování:
Pro11
Prosti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo schválilo osvobození od finanční náhrady.
19:15 přišel J. Brabec
8) Diskuse a různé
R. Brilová - je naplánována výměna vstupních dveří do školky
- do budoucna bude nezbytné řešit problém s dřevěným obložení jihozápadní strany
školky
M. Macháček – reklamace schodiště v nové školce?
V. Zámyslický – odpověď: po konzultaci s dodavatelem a ing. Borgulou proběhne odbourání
schodišťových stupňů a stěn následně jejich dobetonování; bude provedena změna povrchu schodů
z tartanu na protiskluzový povrch.
J. Lanzendörfer – je chybně oplocen obecní pozemek naproti staré školce (Maškovi)
- obecní cesta je zaplocena (Stárek)
V. Zámyslický: obdobných situací je více, snažíme se je postupně řešit dle našich možností a
kapacit, vlastníky oslovíme a bude s nimi jednat o nápravě.
J. Kölblová – projednává se nová nájemní smlouva s lékaři. Ráda by zakotvila do smlouvy úklid
lékařských prostor - náklady na úklid.
V. Vomáčková – děkuje všem za zaslané příspěvky do Ozvěn a další termín uzávěrky je 25.8.2019.
Konec zasedání v 19:45 hod.
……………………………..
starosta obce
Zapsal:
Ověřili:

Martin Macháček
Kateřina Preislerová Štolcová
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