Zápis
ze 5. jednání zastupitelstva obce Ohaveč
ze dne 5.6.2019 od 18,00 hodin na OÚ v Ohavči
Zasedání zastupitelstva obce Ohaveč bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Monikou
Stránskou.
1. Zahájení
Ing. Stránská konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu s
§ 93 odst. 1 zákona o obcích – pozvánka byla na úřední desce Obecního úřadu Ohaveč zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.5.2019 do 5.6.2019. Současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Ing. Stránská dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1)
konstatovala, že přítomno je 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo obce Ohaveč je usnášení schopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích).
2. Schválení programu:
Ing. Stránská seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou a požádala o
doplnění bodu Rozpočtová opatření.
Návrh usnesení:
1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
4. Volba místostarosty
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
6. Pečovatelská služba pro obce DSO Mariánská zahrada
7. Zajištění informovanosti občanů
8. Čištění potoka v obci vč. pravidelného sekání okolo
9. Rozpočtová opatření
10. Závěr
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Schváleno.

Proti: 0

Zdržel: 0

Nepřítomen: 1

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Ing. Stránská navrhla ověřovateli zápisu p. Ivu Karešovou a p. Zdeňku Stránskou.
Zapisovatelkou Ing. Stránskou Moniku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohaveč určuje ověřovateli zápisu p. Zdeňku Stránskou a p. Ivu
Karešovou a zapisovatelkou Ing. Stránskou Moniku.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
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4. Volba místostarosty
Starostka připomněla, že na ustavujícím zastupitelstvu ani na následujících jednáních
zastupitelstva nebyl zvolen místostarosta. V souladu se zákonem o obcích se volí místostarosta a
starosta, proto byl zařazen tento bod do programu.
Nejprve je nutné rozhodnout, zda volba místostarosty bude veřejná nebo tajná. Starostka navrhuje
veřejnou volbu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohaveč schvaluje veřejný způsob volby místostarosty.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
Starostka vyzvala přítomné zastupitele k předkládání návrhů na kandidáty na funkci místostarosty.
Informovala přítomné, že znovu oslovila Ing. Crhu – má již předchozí zkušenosti, ale návrh
nepřijal. Dále zopakovala, že i nadále by byl nejlepším kandidátem technicky zdatný člen
zastupitelstva a ze zkušeností z jednání se stavebníky, některými občany a jinými subjekty, by bylo
praktické, kdyby funkci místostarosty vykonával muž. I pro náhled na řešení věcí a praktický
přístup by bylo vhodné mít jak ženský, tak mužský pohled.
Na výzvu starostky, kdo ze zastupitelů má zájem vykonávat funkci místostarosty, se nikdo
nepřihlásil. Proto starostka konstatovala, že jediným členem zastupitelstva, který nebyl přímo
osloven s nominací na funkci místostarosty, je Bc. Tejchmanová. Ta po oslovení s návrhem na
funkci souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohaveč volí do funkce neuvolněného místostarosty Bc. Michaelu
Tejchmanovou.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 2
Nepřítomen: 1
Schváleno.
Dále je nutné stanovit, zda bude funkce místostarosty spojena s výplatou odměny a v jaké výši. P.
Tintěra Tomáš uvedl, že se domnívá, že by odměna místostarosty neměla být automaticky
stanovena ve výši 50% odměny starosty. Dřívější odměna místostarosty ve výši 50% odměny
starosty činila 3.500,- Kč, což zatím považuje za adekvátní při zahájení výkonu funkce a
samozřejmě do budoucna po zapracování je vhodné zvýšení. P. Šuda se ohledně této záležitosti
informoval na současnou výši odměny starostky. Starostka sdělila, že odměny je 15.000,Kč/měsíc. P. Šuda uvedl, že nevidí důvod proč by nemohl místostarosta mít 7.500,- Kč, protože
přece odměna starosty byla navýšena z důvodu odstoupení místostarosty v minulém funkčním
období a tak by se nyní mohla zase snížit. Starostka sdělila, že §72 zákona o obcích stanoví
minimální výši odměny neuvolněného starosty ve výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela
uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty. Pro obce do 300 obyvatel
tato výše podle vyhlášky platné od 1.1.2019 vychází 0,3x39.054=11.716,- Kč/měsíc. Tento paragraf
rovněž stanoví, že „Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty,
poskytuje obec odměnu v rozmezí od 0,3 do 0,6násobku výše odměny, která by náležela
uvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty.“ tj. rozpětí odměny
neuvolněného starosty je 11.716,- Kč - 23.432,- Kč/měsíc. Zároveň starostka připomněla, že výše
odměny za výkon funkce neuvolněného starosty byla schválena ve výši 15.000,- /měsíc
zastupitelstvem s ohledem na náročnost časovou a nároky kladené na znalost legislativy. Vzhledem
k těmto faktorům se starostka domnívá, že schválená odměna odráží nejen náročnost (24h výkon
funkce) ale také zodpovědnost a je to ocenění práce, která je čím díl více složitá. Náročnost výkonu
funkce starosty potvrdila p. Stránská, bývalá starostka, která připomněla, že spousty hodin práce
nejsou vidět, ale pro zajištění chodu úřadu jsou nezbytné a dnes už toto není schopen úplně každý.
P. Tintěra Luboš konstatoval, že odměna se může začít na nižší částce a následně ji navýšit.
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Starostka navrhla nejprve hlasovat o výši odměny 3.500,- Kč/měsíc jako odměny za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ode dne zvolení do funkce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohaveč schvaluje výši odměny 3.500,- Kč/měsíc jako odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel: 2
Nepřítomen: 1
Schváleno.
Starostka dále dala hlasovat o výši odměny 7.500,- Kč/měsíc jako odměny za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ode dne zvolení do funkce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohaveč schvaluje výši odměny 7.500,- Kč/měsíc jako odměnu za výkon
funkce neuvolněného místostarosty ode dne zvolení do funkce.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro: 0
Proti: 1
Zdržel: 7
Nepřítomen: 1
Zamítnuto.
V souvislosti se zvolením místostarosty a schválení odměny za tuto funkci je nutné navýšit výdaje
v rozpočtu. Na základě doporučení p. Stránské byla částka k navýšení výdajů počítána pro odměnu
5.000,-/měsíc + odvod zdravotního pojištění, kdy takto bude připravena rezerva na navýšení po
zapracování nové místostarostky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Ohaveč schvaluje rozpočtové opatření č. 5 - navýšení výdajů na funkční
odměny zastupitelů a související zdravotní pojištění v celkové částce 40.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro: 8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
5. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
Starostka informovala přítomné zastupitele a občany obce, že dne 21.5.2019 proběhl přezkum
hospodaření obce za rok 2018. Kontrolu provedl Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Kontrola
proběhla ve dvou částech, 22.11.2018 byla zkontrolována část roku 2018 a v květnu 2019 pak
zbývající část roku včetně úkonů souvisejících s koncem účetního období. Součástí kontroly je
dodržování zákona o obcích – probíhá kontrola usnesení zastupitelstva ve vazbě na úkony obce,
dodržování rozpočtových pravidel – dodržování rozpočtu a provádění rozpočtových opatření,
dodržování zákona o finanční kontrole, dodržování zákona o účetnictví a ČÚS. Dále je prověřována
zadluženost obce – ověření poměru dluhu k průměru příjmu obce za poslední 4 rozpočtové roky. Při
přezkoumání hospodaření obce Ohaveč za rok 2018 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z kontroly
je pořizována zpráva, která je součástí závěrečného účtu obce za rok 2018 a se kterou se zastupitelé
na dnešním jednání zastupitelstva seznámili a projednali ji. Na základě výsledku přezkumu bude
obec po zákonném zveřejnění návrhu závěrečného účtu na úřední desce min. 15 dnů schvalovat
závěrečný účet a celoroční hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad. Schválení musí proběhnout
do 30.6.2019, jinak se obec dopustí správního deliktu (+pokuta).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce projednalo zprávu o přezkumu hospodaření obce za rok 2018 a návrh
závěrečného účtu obce za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
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6. Pečovatelská služba pro obce DSO Mariánská zahrada
Starostka seznámila zastupitele a občany s dopisem ředitele Oblastní charity Jičín – viz příloha.
Oblastní charita po dohodě se Sociálními službami města Jičín poskytuje pečovatelskou službu
v obcí okolo Jičína. Tato služba je financována vícezdrojově a její současné poskytování je mj. také
díky příspěvkům velkých obcí v regionu mj. Libáň, Kopidlno, Vysoké Veselí, Železnice ale i
několika menších. Oblastní charita se s ohledem na stárnutí populace a pracovní povinnosti členů
rodiny, kteří nejsou vždy schopni 100% zajistit pomoc svým rodičů/prarodičům, kteří by s menší
pomocí byli schopni zůstat ve svém domácím prostředí bez nutnosti odchodu do domova důchodců,
se snaží připravit na budoucí požadavky a aby mohla zajistit dosud poskytovanou pečovatelskou
službu i dalším klientům, snaží nastavit systém, který by toto umožnil. Proto se obrací na obce
s žádostí o finanční příspěvek / dar ve výši 5.000,- Kč/rok. Úhradou by byla zajištěno rozšíření
pečovatelské služby a možnost jejího poskytnutí občanům přispívající obce. Starostka se dne
4.6.2019 účastnila jednání valné hromady DSO Mariánská zahrada v Bukvice, kde byl mj. přítomen
ředitel Oblastní charity Bc. Rejlek. Vysvětlil systém provozování pečovatelské služby, kdy se jedná
o pobyt pečovatelky v domácnosti cca až 3h, během kterých vypomáhá s běžnými činnostmi,
zajišťují praní prádla, doprovody občanů k lékaři, na úřady apod., dovážejí obědy atd. Existuje také
o.p.s. Spokojený domov, se kterým Oblastní charita spolupracuje a který poskytuje již další stupeň
péče tzv. osobní asistenci pro klienty, kteří potřebují péči většího rozsahu tedy více než 3h.
S ohledem na nijak velkou částku a na skutečnost, že stárne populace a na druhé straně se zvyšují
nároky na pracující generaci, která tak bohužel není vždy schopna svým nejbližším poskytnout
potřebnou péči, která jim umožní žít doma v jejich prostředí co nejdéle a důstojně, doporučuje
starostka se do „systému“ zapojit. Možnost využít pečovatelskou službu by se následně zveřejnila
na webových stránkách obce popř. by občané mohli být informováni i nějakým letákem apod.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zapojení obce do „systému „ podpory pečovatelské služby
poskytované Oblastní charitou Jičín formou každoročního příspěvku / daru 5.000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení částky 5.000,- Kč do výdajů rozpočtu obce v roce 2020
jako poskytnutí daru Oblastní charitě Jičín na pečovatelskou službu.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
7. Zajištění informovanosti spoluobčanů
Jedná se o jeden z bodů v dopise p. Šudy, jejichž postupné zařazování na jednáních zastupitelstev
schválilo na minulém jednání zastupitelstvo. Starostka zrekapitulovala, že proběhla již přitom
krátká diskuze na téma předávání informací občanům resp. „stížnost“ na nedostatečnou
informovanost občanů a byla nadnesena otázka možnosti využit „mobilní rozhlas“ a také vazbu na
web obce – při zveřejnění nové informace rozesílání informačních mailů apod. Starostka
informovala, že dne 10.6.2019 od 18h proběhne schůzka se správcem webu Ing. Hanzlem, kde
budou výše uvedené záležitosti projednány a domluven další postup včetně zavedení nového webu
obce, protože stávající je již obtížně zabezpečitelný a nepodporuje zobrazení v mobilních
telefonech. Schůzka měla původně proběhnout 13.5.2019, ale z důvodu nemoci starostky a následné
dovolené Ing. Hanzla byla přesunuta. Starostka pozvala zastupitele, že mají možnost přijít a
seznámit se problematikou a sami navrhnout další zlepšení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci ohledně schůzky se správcem webových stránek
obce.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
8. Čištění potoka v obci vč. pravidelného sekání okolo
Jedná se o další z bodů z dopisu p. Šudy. Starostka ověřila nejprve vlastníky pozemků, na kterých se
v dolní části obce nachází vodoteč. Jedná se o soukromé vlastníky v k.ú. Ohaveč a na k.ú. Ostružno
o Českou republiku s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad. Dále starostka prověřila,
zda a jak je vodoteč evidována v Centrální evidenci vodních toků. Zjistila, že se podle evidence
jedná o bezejmenný drobný vodní tok IDTV 10176611, kdy v celé délce toku je na základě
rozhodnutí Ministerstva zemědělství správcem vodního toku Povodí Labe s.p. Dále starostka
vyhledala povinnosti správců vodního toků a vlastníků pozemků ve vodním zákoně. § 50 stanoví
povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, a mj. uvádí pod písm. b),
že tito vlastníci pozemků jsou povinni udržovat břehy koryta vodního toku ve stavu potřebném
k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé předměty ve vodním toku,
s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení zvláštních nákladů, zvláštní
odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky. Starostka ohledně této problematiky také
oslovila pracovníka Povodí Labe s.p. v závodě v Jičíně, který tuto povinnost vlastníků pozemků
ohledně údržby potvrdil. Dále ještě starostce sdělil, že je potřeba rozlišit, zda se jedná o upravený
tok (případ v Ohavči) a kde se provádí údržba anebo zda se jednán o neupravený tok, kde jsou
jakékoli zásahy včetně odstraňování nánosu považovány za narušení přirozeného vývoje a nejsou
prováděny ani nejsou vhodné. Doplnil, že v případě potřeby odstranit nános na upravených tocích,
toto dělá správce vodního toku tedy Povodí Labe s.p. Zde je vhodné dát podnět a Povodí nejprve
musí provést rozbor sedimentu, podle kterého je rozhodnuto, jak může být a bude se sedimentem
naloženo, následně vybere provádějící firmu a poté je sediment odstraněn. Při této příležitosti
starostka projednala s pracovníkem také zanesený propustek pod mostem při výjezdu z obce
směrem na Vrcha. Podle doporučení má být podán podnět případně doplněný fotodokumentací –
zajistí starostka.
Závěr bodu tedy zní, že o břehy koryta vodního toku se mají starat vlastníci pozemků.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zjištěné informace ohledně povinnosti vlastníků pozemků,
na kterých se nacházejí koryta vodních toků, mj. udržovat břehy koryta vodního toku ve
stavu potřebném k zajištění neškodného odtoku vody, odstraňovat překážky a cizorodé
předměty ve vodním toku, s výjimkou nánosů, pokud tyto činnosti neznamenají vynaložení
zvláštních nákladů, zvláštní odbornou způsobilost nebo použití speciální techniky.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
9. Rozpočtová opatření
Starostka informovala zastupitele o provedených rozpočtových opatřeních ohledně úpravy rozpočtu
na straně výdajů k provedeným vratkám nespotřebovaných dotací na volby z roku 2017, dále
provedení zákonné rezervy na krizová opatření, úpravy rozpočtu v příjmové položce u dotace na
výkon státní správy a navýšení příjmů o dotaci na úhradu nákladů spojených s volbami do
Evropského parlamentu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2019, 2/2019, 3/2019 a 4/2019.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
10. Závěr
Na závěr informovala místostarostka Bc. Tejchmanová přítomné, že připravují výstavbu plotu a to
„neprůhledného“. Následně proběhla diskuze na řešení dopravní situace na přilehlém křížení silnic,
kdy výstavbou neprůhledného plotu dojde k ovlivnění rozhledových poměrů na křižovatce a mohlo
by dojít ke zhoršení bezpečnosti. Vzhledem k nutnosti posoudit vše z pohledu dopravní bezpečnosti
se starostka pokusí zajistit nějakého projektanta, který by vše posoudil, navrhl řešení a zároveň by
se zohlednilo již dříve zvažované dopravní zrcadlo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištění dopravního projektanta na posouzení
dopravního řešení křižovatky u čp. 24 s ohledem na připravované oplocení domu čp. 24
včetně možnosti umístění dopravního zrcadla.
Výsledek hlasování:
Čl.zast.: 9
Pro:8
Proti: 0
Zdržel: 0
Nepřítomen: 1
Schváleno.
Jednání bylo ukončeno v 19:15h
Zapsala: Ing. Monika Stránská
Zápis vyhotoven dne 9.6.2019

……………………………
Ing. Monika Stránská
starostka

…………………………
Zdeňka Stránská
ověřovatel zápisu

………………………….
Iva Karešová
ověřovatel zápisu
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