Zápis č. 19
ze zasedání zastupitelstva Obce Ondřejov
konaného dne 10. 8. 2020
Přítomni:
Beránek Václav
Brabec Josef
Brilová Romana
Kvapil David
Lanzendörfer Josef
Macháček Martin
Padevět Martin
Zámyslický Vladimír
Omluveni: Chadzitaskos Goce, Keclík Martin, Kölblová Jaroslava, Preislerová Štolcová Kateřina,
Šafra Jan, Vávra Pavel, Vomáčková Vratislava
Místo jednání: Obecní úřad Ondřejov, Choceradská 62
Při zahájení bylo přítomno 8 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:
Starosta navrhl rozšíření programu o dva body, které jsou urgentní: 1) Rozpočtové opatření č. 8, 2)
Řád pro pohřebiště v Ondřejově
Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu, volba ověřovatelů
Závěrečný účet za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 8
Závěrečné účty DSO
Řád pro pohřebiště v Ondřejově
Diskuse a různé

Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
Program jednání byl přijat.
1

Volba ověřovatelů:
Za ověřovatele zápisu byli navrženi pan Václav Beránek a pan Martin Padevět
Hlasování:
Pro –
8
Proti –
0
Zdržel se –
0
Ověřovatelé byli schváleni.
3) Závěrečný účet obce za rok 2019 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za
rok 2019
Závěrečný účet obce za rok 2019 byl projednán společně se zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2019, návrh ZÚ byl vyvěšen na úřední desce dne 23.6.2020.
Starosta nechal hlasovat o následujícím usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje závěrečný účet obce Ondřejov za rok 2019 s výhradou a
přijímá následující nápravná opatření:
-

ČÚS č. 701 – 710 (§ 36 odst. 1 zákona o účetnictví)
ČÚS č. 701 bod 6.2 a 6.3., neboť:
Obec neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu, tedy v okamžiku vzniku
pohledávek (předpis) vzniklých z místního poplatku za TKO, ale opožděně v okamžiku přijetí
jejich úhrady na účet obce.
Napraveno účetním dokladem č. 920003 ze dne 17.6.2020.

-

§ 3 odst. 1, neboť:
NAPRAVENO kromě účtu 231- Základní běžný účet (dle bankovních výpisů zůstatek Kč
20.210.296,06, v Rozvaze k dni 31.12.2019 Kč 20.213.296,06)
Napraveno účetním dokladem č. 920005 ze dne 24.6.2020

Hlasování:
Pro 8
Proti 0
Zdržel se – 0
4) Rozpočtové opatření č. 8
- příjmová část rozpočtu (navýšení – komunální odpad, pitná voda, nájmy pozemků, pěstební
činnost, snížení plánovaných daňových příjmů)
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje rozpočtové opatření č. 8.
Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
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5) Závěrečné účty DSO
Zastupitelstvo obce Ondřejov bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vejborka za
rok 2019.
Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
Zastupitelstvo obce Ondřejov bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Svazková
škola za rok 2019.
Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
Zastupitelstvo obce Ondřejov bere na vědomí závěrečný účet svazku obcí Ladův kraj za rok 2019.
Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
Zastupitelstvo obce Ondřejov bere na vědomí závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí REGION
JIH za rok 2019.
Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
6) Řád pro pohřebiště v Ondřejově
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Ondřejov; účinnost od
31.8.2020.
Hlasování:
Pro8
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato.
7) Diskuse a různé
V. Zámyslický – informoval o stavu žádosti o dotace na výstavbu nové školy, obdrželi jsme
připomínky MŠMT, následně jsme vyvolali osobní jednání, na kterém jsme
prezentovali srovnání rozpočtu naší školy s obdobnou školou, jejíž stavba byla
zahájen v letošním roce. Tento rozbor společně s dalšími upravenými dokumenty
byl následně odeslán na MŠMT.
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V. Zámyslický – sdělil, že Poštu partner bude zajišťovat nový provozovatel, jedná se o stejného
provozovatele jako v Senohrabech
Nová otevírací doba pošty partner Ondřejov, nám. 9. května 84, 254 65 Ondřejov
Po
Út
St
Čt
Pá

7:00 – 10:30
14:30 – 18:00
7:00 – 10:30
14:30 – 18:00
7:00 – 10:30

M. Macháček – dotaz na vrak automobilu za budovou SKC,
starosta – požádali jsme PČR o sdělení jména majitele vozu, zatím bez odpovědi, požádáme ještě
odbor dopravy v Říčanech
J. Lanzendörfer – navrhuje zvážit zřízení sběrného dvora
- stavba domu na Vejborce – starosta sdělil, že probíhá řízení SÚ o odstranění
stavby
- podal informaci o postupu ve věci dotace výměny střešní krytiny na ZŠ –
v současné době je podáno odvolání
D. Kvapil – informoval, že předsednictvo DSO Vejborka schválilo podíly spoluúčasti na stavbě
ČOV a kanalizace dle počtu napojených nemovitostí (Ondřejov 57,4 %, Kaliště 42,6 %), DSO
obdržel vyšší dotaci na výstavbu ČOV – původní dotace byla odvozena od rozpočtované ceny
stavby cca 90 mil. Kč, nová dotace vychází ze skutečně vysoutěžené ceny cca 108 mil. Kč, nyní se
řeší dofinancování stavby obcí – poptávkové řízení na úvěr.
V. Beránek – ve školním roce 21/22 budou téměř jistě dvě první třídy, v současné době je
zpracovávána studie proveditelnosti přestavby PC učebny na kmenovou učebnu
M. Macháček – upozornil na kontejner postavený v lokalitě Neřádovka, dle jeho názoru se jedná o
černou stavbu - starosta prověří

Konec zasedání v 19:50 hod.
……………………………..
starosta obce
Zapsala: Jana Táborská

Ověřili: Václav Beránek ………………………
Martin Padevět ………………………..
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