Zápis č. 5/2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva

24. 7. 2019

Zápis č.5/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 24. 7. 2019 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

5
2

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 15. 7. 2019 do 24. 7. 2019. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 5 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, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-44-5/2019 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
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
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Schválení programu
Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Pronájem klubu Klokajda
Veřejnoprávní smlouva na zajištění IS s MÚ Říčany
Rozpočtové opatření č. 6/2019
Informace
• Kanalizace – postup projektových prací
• Žádost o dotaci - Chodníky
• Žádost o dotaci - Sběrný dvůr
• Žádost o dotaci – WiFi4EU
• Činnost jednotky SDH obce (JSDHO)
• Kulturní akce
10) Různé
• Diskuze – otevřené fórum
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-45-5/2019 bylo schváleno.

4.

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

5.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Předsedající informoval, že dle podkladů od předsedy Kontrolního výboru Ing. Pavla
Kobery, byla Kontrolním výborem dne 1. 7. 2019 provedena kontrola zápisu č. 4/2019 ze
dne 29. 5. 2019 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Pronájem klubu Klokajda
Předsedající se odkázal na minulé zasedání zaastupitelstva, kde byla projednávána žádost
o pronájem prostor klubu Klokajda a současně byl představen záměr „Sdružení U chůviček,
z.s.“ Zastupitelstvo schválilo záměr pronájmu klubu a pověřilo starostu zajištěním
příslušných legislativních procesů.
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Záměr obce Klokočná pronajmout Rodinný klub Klokajda byl v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejněn dne 30. 5. 2019
a svěšen dne 16. 6. 2019. Nepřišel žádný jiný návrh.
Je připravena a oboustranně předjednána Smlouva o nájmu nemovitých věcí, kterou měli
všichni zastupitelé k dispozici v předstihu ke kontrole.
Předsedající vyzval přítomné „Chůvičky“, aby stručně občanům představily jak sebe, tak i
svůj „podnikatelský záměr.“ Chůvičky se krátce prezentovaly.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Občané projevily souhlasný postoj vyjádřený potleskem přítomným „Chůvičkám“.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s pronájmem Rodinného klubu Klokajda
zájemci Sdružení U chůviček, z.s., dle jeho nabídky z 28. 5. 2019, a v souladu se
zveřejněným záměrem. Dále schvaluje projednanou Smlouvu o nájmu nemovitých věcí
č. 1/2019 (která je Přílohou č. 1. tohoto zápisu),, a pověřuje starostu obce Ing. Miloslava
Rovného podpisem této smlouvy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-46-5/2019 bylo schváleno.

7.

Veřejnoprávní smlouva na zajištění IS s MÚ Říčany
Předsedající informoval, že předmětem smlouvy je zabezpečení provedení zápisů údajů do
informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009
Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Náklady za výkon přenesené
působnosti specifikované jsou vyčísleny částkou 1.000,- Kč ročně. Tato smlouva se uzavírá
na dobu určitou od 1.7.2019 do 31.12.2024.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí
Klokočná a Městem Říčany na zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí podle zákona č. 111/2009 Sb., o
základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Usnesení č. U-47-5/2019 bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření č. 6/2019
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2019, kterým se mění
závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Celkem obec zvyšuje příjmy o 38.500,- Kč a zvyšují výdaje o 16.000,- Kč.
Následně předsedající následně prošel jednotlivé položky, kterých se rozpočtové opatření
týká.
Předsedající poté vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2019, jímž se navyšují
příjmy o 38.500,- Kč a navyšují i výdaje o 16.000,- Kč. Rozpočtové opatření tvoří Přílohu
č. 2 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-48-5/2019 bylo schváleno.

9.

Informace:
a. Kanalizace – postup projektových prací
Předsedající informoval, že přes rok je připravena projektová dokumentace DÚR, ke
které se shromažďují stanoviska DOSS a účastníků řízení. Doposud se nepodařilo získat
souhlasné stanovisko Povodí Vltavy, které nedůvěřuje kořenovým ČOV, a proto si
vymínilo podklady, které bývají až v dalších stupních PD. To jsme zajistili, a v těchto
dnech čekáme na vydání souhlasného stanoviska. Následně by mělo být vydáno i
stanovisko vodoprávního úřadu. Poté bude podána žádost o územní souhlas. Pokud se
vše podaří, tak bychom chtěli po vydání územního souhlasu/rozhodnutí na podzim žádat
o dotaci ze SFŽP.
Je znát posun v tlaku na projektanta od našeho nově zasmluvněného projektového
manažera, Mgr. Dagmar Zajíčkové.
Ta s projektantem dělá inventuru všech podkladů, včetně předaných požadavků našich
občanů. Zjistilo se, že projektant nemá k dispozici reakce = vyplněné dotazníky od
všech nemovitostí, nebo jsou některé již předané podklady neúplné, či neaktuální. Proto
v těchto nejasných případech budeme nyní rozesílat opakovaně žádosti o předání
podkladů = vyplněných dotazníků. Tím se omlouváme v některých případech i za
opakovaný požadavek.
Pan JM položil dotaz, proč obec nežádá o dotaci na MŽP ale na SFŽP. Předsedající
odpověděl, že jakmile budou k dispozici veškeré podklady, bude obec prověřovat
všechny možnosti.
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b. Žádost o dotaci - Chodníky
Předsedající informoval o aktuálním stavu hodnocení žádosti o dotaci/podporu u
Integrovaného Regionálního Operačního Programu 8. Výzvy Doprava 2018. Ze
závěrečného hodnocení nadřízeného orgánu vyplynulo několik požadavků na doplnění
žádosti, zejména v části Modernizace veřejného osvětlení (VO). Požadují upravit
dokumentaci pouze na modernizaci svítidel, která jsou přímo v kontaktu s novými
chodníky. To v současnosti upravujeme. Předpokládáme, že následně naše žádost bude
redukována v části Modernizace VO. V části chodníků předpokládáme, že zůstane
v plném rozsahu. Po oficiálním vyrozumění o naší žádosti zahájíme výběrová řízení na
zhotovitele tak, aby realizace mohly být ještě letos zahájeny.

c. Žádost o dotaci – Sběrný dvůr
Předsedající informoval, že naše žádost o dotaci „Výstavba sběrného dvoru v obci
Klokočná“ z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, Výzva č. 104 se
stále hodnotí. Nemáme žádné nové informace.

d. Žádost o dotaci – WiFi4EU
Předsedající informoval, že jsme na jaře podali žádost o dotaci/grant na WiFi pro
veřejná prostranství. Jedná se o dotaci vypsanou EU na 100% pokrytí nákladů.
Maximální výše grantu na akci činí 15.000,- EUR. EU bude hradit faktury přímo
vybranému a jimi registrovanému zhotoviteli. Rozpočet obce pořízení této sítě finančně
nezatíží. Obec bude odpovědná za provoz sítě po dobu min. 3 let, za její údržbu a
nezbytné opravy.
Dotace byla schválena. Nyní se připravuje projekt. Již proběhlo jednání s fi. Auriga
(byla nápomocna při podání žádosti) za účelem rozvahy, kde budou AP body umístěny
(určení míst/veřejných prostranství, která by měla být pokryta WiFi). Byla nadefinována
místa veřejných prostranství - OÚ, Hostinec na Klokočné, Klokajda, dolní náves a horní
náves, hřiště u lesa.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska/dotazy. Občané se zajímali, jak rychlý internet bude. Jan Malý odpověděl,
že internet bude rychlý dostatečně na prohlížení webových stránek, odesílání zpráv
nikoliv však na stahování filmů apod.

e. Činnost jednotky SDH obce (JSDHO)
Předsedající požádal Jana Malého, aby přítomné seznámil s činností JSDHO, zejména
zásahů jednotky za poslední období;
• Rizikové kácení stromu u č.p. 9, který byl v kolizi s vedením VN
• Likvidace stromu strženého projíždějícím traktorem na nepřehledné místo na
vozovce před Restaurací U Sapíků
• Pátrací noční akce
Jan Malý stručně informoval o výše uvedených akcích JSDHO. Současně doplnil, že je
rád, že jednotka opět funguje. V průběhu minulých let jednotka absolvovala nejrůznější
školení, získala potřebné certifikáty a doplnila své vybavení k zásahům.
Předsedající poděkoval všem členům JSDHO, kteří se na aktivní činnosti jednotky, a
hlavně na těchto popsaných zásazích podíleli a stále podílí. Prokazuje to jak
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připravenost jednotky, tak i případné nedostatky, převážně v jejím vybavení. OÚ
zajišťuje doplnění/nápravu.

f. Kulturní akce
Předsedající požádal Jana Malého, aby občany informoval o připravovaných kulturních
akcí. Jan Malý sdělil, že po prázdninách se bude konat Moravské vinobraní s cimbálem,
a to v sobotu 7. září od 17:00 hod. před Hostincem na Klokočné. K poslechu i tanci
zahraje cimbálová muzika. Následně za týden v soboru 14. září se uskuteční další ročník
Svatohubertských kulinářských slavností, které pořádá Myslivecké sdružení Světice.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska/dotazy. Pan JM doplnil, že 27. července se koná hudební akce „Potlach“ u
příležitosti výročí 90 let Spojených Osad Údolí raků.

10. Různé
•

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20.30 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Smlouva o nájmu nemovitých věcí č. 1/2019
Příloha č. 2. – Rozpočtové opatření č. 6/2019
Zápis byl vyhotoven dne 31. 7. 2019
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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