Zápis č. 5/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

26. 8. 2020

Zápis č. 5/2020
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 26. 8. 2020 v 1900 hod. v zasedací místnosti OÚ Klokočná
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

Ing. Miloslav Rovný, Ing. Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Ing. arch. Tomáš
Bezpalec, Ing. Michaela Poncarová
Ing. Blanka Habrmanová Ph.D

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný (dále
„předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 18. 8. 2020 do 26. 8. 2020. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
v zasedací místnosti přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan Tomáš Indra a pan Jan Malý,
zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
protinávrhů. Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k návrhu vyjádřili. K návrhu se
nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš
Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-28-5/2020 bylo schváleno.

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
zasedání v souladu s pozvánkou. Předsedající přečetl připravený a zveřejněný následující
program:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
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2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
6) Schválení přijetí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
7) Schválení objednávky služeb v oblasti nakládání s odpady s dodavatelem FCC ČR,
s.r.o.
8) Závěr
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili.
Pavel Kobera navrhl, aby se do programu zařadil nový bod – odměny Covid 19.
Předsedající následně navrhl, aby se do programu zařadil další bod – žádost o finanční
příspěvek z rozpočtu obce Klokočná.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání
doplněný o nový bod 8) odměny Covid 19 a bod 9) žádost o finanční příspěvek z rozpočtu
obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš
Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-29-5/2020 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.

5.

Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Předsedající informoval, že Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 3. 8.
2020 projednalo poskytnutí dotací z Programu 2017 - 2020 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje, které jsou prioritně zaměřeny na všestranný rozvoj
Středočeského kraje a usnesením č. 014-26/2020/ZK schválilo poskytnutí dotace na
základě naší žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše
uvedeného programu, a to ve výši 258 000,- Kč. K přijetí této dotace a k uzavření
veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu zastupitelstva obce.
Předsedající poté vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přijetím dotace ve výši 258 000,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova a schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš
Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-30-5/2020 bylo schváleno.

6.

Schválení přijetí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Středočeského kraje a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci.
Předsedající informoval, že Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém zasedání dne 3. 8.
2020 projednalo poskytnutí návratné finanční výpomoci ze Středočeského Fondu
návratných finančních zdrojů a usnesením č. 013-26/2020/ZK schválilo poskytnutí
návratné finanční výpomoci na základě naší žádosti o poskytnutí návratné finanční
výpomoci prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z výše uvedeného fondu, a to ve výši
2 000 000,- Kč. K přijetí této návratné finanční výpomoci a k uzavření veřejnoprávní
smlouvy je třeba souhlasu zastupitelstva obce.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přijetím návratné finanční výpomoci z rozpočtu
Středočeského kraje ve výši 2 000 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí návratné finanční výpomoci."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš
Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-31-5/2020 bylo schváleno.

7.

Schválení objednávky služeb v oblasti nakládání s odpady s dodavatelem FCC ČR,
s.r.o.
Předsedající informoval, že tento měsíc nám končí smlouva se svozovou firmou FCC. Do
výběrového řízení „Sběr, přeprava a odstraňování odpadu – region „Ladův Kraj““,
pořádaného obcemi Ladova Kraje, nebyla podána žádná nabídka. Proto bude vypsáno nové
výběrové řízení s upravenými zadávacími podmínkami. Návrh objednávky na svoz odpadu
od společnosti FCC je na překrytí období, než bude vypsáno a uzavřeno nové výběrové
řízení (společně s ostatními obcemi). Tímto způsobem lze zajistit nepřetržitý svoz odpadu
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do ledna 2021 v návaznosti na již ukončené nebo právě končící smlouvy o nakládání s
odpady.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením objednávky služeb v oblasti
nakládání s odpady se společností FCC ČR s.r.o, dle jejich návrhu z 5. 8. 2020, a to na
období od 1. 8. 2020 do 31. 1. 2021."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš
Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-32-5/2020 bylo schváleno.

8.

Odměny Covid 19
Předsedající požádal Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu.
Pavel Kobera informoval, že obec obdržela jednorázový nenávratný příspěvek dle zákona
č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními
vyhlášenými na základě výskytu koronaviru Covid 19. Pavel Kobera navrhl, aby obec
z toho příspěvku poskytla mimořádné odměny za zajišťování krizových opatření obce v
souvislosti s nouzovým stavem starostovi obce M. Rovnému, F. Baštovi, zajišťujícímu
údržbu obce a asistentce obecního úřadu Š. Machaňové.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s poskytnutím mimořádných odměn za
zajišťování krizových opatření obce v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným
z důvodu výskytu koronaviru Covid 19;
Ing. Miloslav Rovný, starosta
8.000,- Kč
František Bašta, údržba obce
4.000,- Kč
Mgr. Šárka Machaňová, asistentka 2.000,- Kč."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
Miloslav Rovný
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 1

Usnesení č. U-33-5/2020 bylo schváleno.

9.

Žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Klokočná
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Předsedající informoval, že obdržel žádost o finanční příspěvek z rozpočtu obce Klokočná
od místního uskupení SAKO ve výši 3 510 Kč na zajištění zvýhodněných vstupenek na
divadelní představení „Kdo je tady ředitel?“, které se koná dne 18. listopadu 2020 ve
Švandově divadle v Praze. Akce umožní občanům obce Klokočná společný kulturní
zážitek.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku z rozpočtu
obce Klokočná ve výši 3 510 Kč na zajištění zvýhodněných vstupenek na divadelní
představení „Kdo je tady ředitel?“, které se koná dne 18. listopadu 2020 ve Švandově
divadle v Praze."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš
Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-34-5/2020 bylo schváleno.

10. Závěr
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 2000 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.
Zápis byl vyhotoven dne 28. 8. 2020
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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