Zápis č. 13
ze zasedání zastupitelstva Obce Ondřejov
konaného dne 16. 12. 2019
Přítomni:
Beránek Václav
Brabec Josef
Brilová Romana
Chadzitaskos Goce
Keclík Martin
Kölblová Jaroslava
Kvapil David
Lanzendörfer Josef
Macháček Martin
Padevět Martin
Preislerová Štolcová Kateřina
Šafra Jan
Vomáčková Vratislava
Zámyslický Vladimír
Omluven: Vávra Pavel
Místo jednání: Obecní úřad Ondřejov, Choceradská 62
Při zahájení bylo přítomno 13 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.

Zahájení

2.

Schválení programu, volba ověřovatelů

3.

Zpráva o činnosti rady

4.

Informace o dopadech kůrovcové kalamity

5.

Likvidace odpadů

6.

Dotace odvlhčení zdiva a výměna střešní krytiny ZŠ

7.

Diskuse a různé

V. Zámyslický navrhl zařadit jako bod 6. Rozpočtové opatření a bod 7. Stanovení vodného na rok
2020.
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Hlasování o zařazení bodu 6. Rozpočtové opatření a bod 7. Stanovení vodného na rok 2020 do programu jednání:
Pro –
Zdržel se –
Proti –

13
0
0

Bod 6. Rozpočtové opatření a bod 7. Stanovení vodného na rok 2020 byl přijat do programu
jednání.
Schválený program:
1. Zahájení
2. Schválení programu, volba ověřovatelů
3. Zpráva o činnosti rady
4. Informace o dopadech kůrovcové kalamity
5. Likvidace odpadů
6. Rozpočtové opatření č. 5
7. Stanovení vodného
8. Dotace odvlhčení zdiva a výměna střešní krytiny ZŠ
9. Diskuse a různé
M. Padevět navrhl zařadit do programu jednání jako bod 9. Informace ke stavbě nové ZŠ, bod 10.
Třída pro ročník 2020/2021 a bod 11. Obnova náměstí.
Po diskuzi dal V. Zámyslický o návrhu hlasovat.
Hlasování o rozšíření programu jednání o bod 9. Informace ke stavbě nové ZŠ, bod 10. Třída pro
ročník 2020/2021 a bod 11. Obnova náměstí do programu jednání:
Pro –
Proti –
Zdržel se –

6
5
2

Bod 9. Informace ke stavbě nové ZŠ, bod 10. Třída pro ročník 2020/2021 a bod 11. Obnova náměstí
nebyl přijat do programu jednání.
Volba ověřovatelů:
Za ověřovatele zápisu byli navrženi M. Keclík a J. Šafra.
Hlasování:
Pro –
Proti –
Zdržel se –

11
0
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Ověřovatelé byli schváleni.
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3. Zpráva o činnosti rady
Byla schválena věcná břemena ve prospěch společnosti ČEZ.
Rada obce projednala návrh ceny vodného na rok 2020.
Rada obce schválila vyřazení poškozeného a nefunkčního majetku obce.
Rada obce schválila plán inventur.
4. Informace o dopadech kůrovcové kalamity
Kalamita zatím postihla cca 10,5 ha obecního lesa, vytěženo 2800 m3. Výrazně klesá cena dřeva
k dnešnímu dni příjmy z prodeje dřeva cca 600.000,- Kč (na rok 2019 rozpočtováno 1,2 mil.).
18:20 přišel Chadzitaskos Goce
5. Likvidace odpadů
V. Zámyslický informoval o doporučení rady k účasti ve společném výběrovém řízení na svoz
odpadů (cca 20 obcí na platformě DSO Region jih) a jeho podmínkách.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje účast obce Ondřejov ve společném zadávacím řízení na
zajištění systému svozu směsného odpadu (na platformě DSO Region jih a pověřuje starostu
podpisem příslušných dokumentů spojených s touto zakázkou.
Hlasování:
Pro14
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato
6) Rozpočtové opatření
Po diskuzi nechal V. Zámyslický hlasovat o usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje rozpočtové opatření č. 5 ze dne 16.12.2019.
Hlasování:
Pro14
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo přijato
7. Stanovení vodného na rok 2020
D. Kvapil podal informaci o skladbě ceny vodného, dále tlumočil doporučení rady obce
zastupitelstvu stanovit cenu vodného na rok 2020 ve výši 48,- Kč/m3 vč. DPH.
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Po diskuzi nechal V. Zámyslický hlasovat o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo obce Ondřejov schvaluje jednotnou cenu pro vodné na rok 2020 v výši 48,-Kč/m3 vč.
DPH.
Hlasování:
Pro14
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo schváleno
8. Dotace odvlhčení zdiva a výměna střešní krytiny ZŠ
V. Zámyslický informoval zastupitelstvo obce průběhu procesu dotačního programu.
J. Lanzendörfer navrhuje doplnění podkladů a dalších informací, dále projednání na příští zasedání
zastupitelstva.
M. Macháček doplnil informaci o průběhu akce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce informaci bere na vědomí, projednání tohoto bodu odkládá na následující řádné
zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování:
Pro14
Proti 0
Zdržel se – 0
Usnesení bylo schváleno
9. Diskuse a různé
- J. Lanzendörfer – kdy bude jednáno s majiteli chybně oplocených obecních pozemků (p.č.
2854/2, 2392/34, k.ú. Ondřejov u Prahy)
V. Zámyslický: obdobných situací je více, snažíme se je řešit postupně
19:15 hod. odchází J. Lanzendörfer
- M. Padevět – posun nové ZŠ
V. Zámyslický – PD je předložena na MŠMT k posouzení, stanovisko předpokládáme v I.Q 2020
V. Beránek doplnil informaci o zkušenostech jiného DSO
V. Vomáčková – kdy se bude stavět? je přesvědčena, že financování nezajistíme
V. Zámyslický – je dokončený projekt, vydáno stavební povolení, příslib financování z MŠMT,
předpoklad příspěvku SFŽP, od podání záměru (2016) došlo k významnému navýšení cen
stavebních prací, příslib MŠMT: na základě vysoutěžených cen jednotlivými DSO bude řešen
způsob dofinancování projektů;
V. Zámyslický pozval zastupitele na prezentaci projektu pro členy DSO, která proběhne dne 19.12. v
10:00 hod.
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- M. Macháček – dotaz na porovnání našeho projektu se soukromým menšího rozsahu
V. Beránek – provede po novém roce
- M. Padevět – nová třída na školní rok 2020/2021
V. Beránek – dle průzkumu by měla být jen jedna třída
V. Záyslický – necháváme posoudit proveditelnost umístění třídy na půdě SKC
- M. Padevět – dotaz na zpracování dokumentace pro revitalizaci náměstí
V. Zámyslický – nejsou nové informace
- J. Kölblová – má obec možnost zabránit stavbě budovy, která neodpovídá charakteru zástavby
(stavba v Sukdolské ulici)
V. Zámyslický – možnosti obce jsou: vyjádření k projektu – pokud je obci předložen, pokud
předložen není tak obec hlídá stavební řízení, kde jsme účastníkem, ve svém stanovisku obec
posuzuje soulad se závaznými (vymahatelnými) ustanoveními územního plánu, a s charakterem
zástavby, v případě této stavby byla argumentace existence několika staveb obdobného charakteru
v blízkém okolí, tento objekt jsme konzultovali se zpracovatelem územního plánu, který stavbu
doporučil.
- V. Vomáčková – Ozvěny vyjdou v lednu 2020
Konec zasedání v 20:00 hod.
……………………………..
starosta obce
Zapsala: Naděžda Brabcová
Ověřili:

Martin Keclík
Jan Šafra
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