Zápis č. 7
ze zasedání zastupitelstva Obce Ondřejov
konaného dne 8. 4. 2019
Přítomni:
Beránek Václav
Brabec Josef
Brilová Romana
Chadzitaskos Goce
Lanzendörfer Josef
Kvapil David
Kölblová Jaroslava
Macháček Martin
Padevět Martin
Preislerová Štolcová Kateřina
Šafra Jan
Vávra Pavel
Vomáčková Vratislava
Zámyslický Vladimír
Omluveni: Keclík Martin
Hosté: 2
Místo jednání: Obecní úřad Ondřejov, Choceradská 62
Při zahájení bylo přítomno 10 členů zastupitelstva obce.
Jednání bylo zahájeno v 18,00 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
Výpůjčka části pozemků p. č. 2859/1, k.ú. Ondřejov u Prahy
Žádosti o dotaci z rozpočtu obce
ZŠ – podání informace
Diskuse a různé
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JUDr. Lanzendörfer nesouhlasí se zařazením bodu 4) Výpůjčka části pozemků p.č. 2859/1, k.ú.
Ondřejov a žádá o vyřazení bodu z programu
V. Zámyslický dal hlasovat o vyřazení tohoto bodu z programu.
Hlasování o vyřazení bodu z programu:
Pro 1
Proti 8
Zdržel se - 1
Bod 4) Výpůjčka části pozemků p. č. 2859/1, k. ú. Ondřejov u Prahy nebude vyřazen z programu.
Hlasování o programu jednání:
Pro –
9
Zdržel se – 1
Proti –
0
Program jednání byl schválen.
Volba ověřovatelů:
Za ověřovatele zápisu byli navrženi Pavel Vávra a Martin Padevět.
Hlasování:
Pro –
Proti –
Zdržel se –

8
0
2

Ověřovatelé byli schváleni.
19:06 hod. přišel Chadzitaskos Goce
3. Zpráva o činnosti rady
Rada odsouhlasila žádosti o dotace z rozpočtu obce do 50.000 Kč.
Byla jmenována stavební komise.
Bylo schváleno zpevnění vjezdu u č. p. 2 Ondřejov svépomocí.
Bylo povoleno umístění zrcadla na obecní pozemek č. 2234/5, k.ú. Turkovice, s tím, že náklady
neponese obec.
Byl vybrán zhotovitel splaškové kanalizace v ulici Zahradní.
Bylo odsouhlaseno zveřejňování výdajů nad 20.000 Kč.
19:08 hod přišel Martin Macháček
19:10 hod přišel Josef Brabec
19:15 přišel Jan Šafra
4. Výpůjčka části pozemků p. č. 2859/1, k. ú. Ondřejov
V. Zámyslický seznámil zastupitele se záměrem výpůjčky s tím, že tato část obecního pozemku již
byla předmětem jednání na předešlých zasedání zastupitelstva. Po následné diskusi nechal hlasovat
o usnesení:
2

Zastupitelstvo obce Ondřejov souhlasí se zápůjčkou části pozemku p. č. 2859/1, k. ú. Ondřejov u
Prahy, o výměře 216 m2, tvar a výměra dotčené části pozemku je zaznamenána v návrhu
Geometrického plánu, který je přílohou zápisu ze zasedání zastupitelstva, zápůjčka se schvaluje na
dobu 50 let od podpisu smlouvy. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu podpisem příslušné smlouvy.
Hlasování:
Pro 13
Proti 1
Zdržel se - 0
5. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce
V. Zámyslický seznámil zastupitelstvo se žádostí TJ Sokol Ondřejov, z.s. o dotaci z obecního
rozpočtu, včetně odůvodnění, rada obce doporučila schválení žádosti. Následně nechal hlasovat o
usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce ve výši 100.000,- Kč TJ
Sokol Ondřejov, z. s., IČ: 16555864.
Hlasování:
Pro14
Proti 0
Zdržel se – 0
Žádost byla schválena.
V. Zámyslický seznámil zastupitelstvo se žádostí Český svaz chovatelů, z.s., základní organizace
Ondřejov o dotaci z obecního rozpočtu, včetně odůvodnění, rada obce doporučila schválení žádosti.
Následně nechal hlasovat o usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce ve výši 62.000,- Kč spolku
Český svaz chovatelů, z. s., základní organizace Ondřejov, IČ: 70539308.
Hlasování:
Pro Proti Zdržel se -
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0
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Žádost byla schválena.
6) ZŠ – podání informace
Pokračují projekční práce a jednání o zajištění financování, 9. 4. 2019 jednání na MŠMT
(Zámyslický, Beránek, Štosová).
M. Macháček – navrhuje, aby byla uspořádána schůzka všech starostů obcí, které řeší stejný
problém, V. Zámyslický sdělil, že svazek je v kontaktu se svazkem obcí Svazková škola Přezletice,
Podolanka, Jenštejn.
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7) Diskuse a různé
V. Zámyslický podal informaci o průběhu kontroly hospodaření obce za rok 2018.
Konec zasedání v 20:10 hod.
……………………………..
starosta obce
Zapsal:
Ověřili:

Pavel Vávra
Martin Padevět
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