Zápis č. 6/2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva

25. 9. 2019

Zápis č. 6/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 25. 9. 2019 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
0

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 16. 9. 2019 do 25. 9. 2019. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
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, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-49-6/2019 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
Žádost – Návrh na pořízení změny ÚP
Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska
Rozpočtové opatření č. 7/2019
Podnájem Pachtovní smlouvy
Informace
• Dopravní opatření – BUS – změna trasy a zastávek PID 489
• Místní rozhlas
• Předávání SMS zpráv
• Hřbitov – severní část
• Kanalizace – postup projektových prací
• Žádost o dotaci - Chodníky
• Žádost o dotaci - Sběrný dvůr
• Kulturní akce
11) Různé
• Diskuze – otevřené fórum
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Předsedající následně navrhl doplnit program zasedání o nové body 10) Aktualizované
stanovy SORJ a 11) Předložení schváleného Závěrečného účtu Ladova kraje.
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,
doplněný o nové body 10) Aktualizované stanovy SORJ a 11) Předložení schváleného
Závěrečného účtu Ladova kraje“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-50-6/2019 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 vyzval předsedu Kontrolního výboru Ing. Pavla Koberu, aby informoval, která
usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna. Ing. Kobera informoval, že dne
23. 9. 2019 byla kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 5/2019 ze dne 24. 7.
2019 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.
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Žádost – Návrh na pořízení změny ÚP
Předsedající informoval přítomné o žádosti Barbory Mládkové – Návrh na pořízení změny
územního plánu ze dne 24. 7. 2019.
Navrhovaná změna se týká pozemku par. č. 42 v k.ú. Klokočná, jehož současné využití je
zemědělský půdní fond – zahrada o výměře 1.529 m2. Navrhovaná změna využití pozemku
– Výstavba rodinného domu – plocha bydlení – bydlení v rodinných domech – venkovské
(BV).
Předsedající ze žádosti přečetl důvody žadatele pro pořízení změny územního plánu a
návrh úhrady nákladů na pořízení změny.
Současně přítomným promítl zakreslení navrhované změny do výkresu územního plánu.
Předsedající dále informoval o postupu při vyřizování žádosti.
1. Dne 11. 9. 2019 byla žádost projednávána na řádné pracovní poradě zastupitelstva
s nejednotným názorem,
2. Dne 18. 9. 2019 byla žádost projednána na OÚ Klokočná se žadateli s vysvětlením
možností stávajícího ÚP a v současnosti projednávaných změn ÚP,
3. Dnešní den probíhá veřejné projednání zastupitelstva.
Předsedající dále informoval, že o pořízení ÚP nebo jeho změny rozhoduje dle § 44
stavebního zákona zastupitelstvo obce. Aby mohlo být zahájeno pořizování změny ÚP,
musí se o tom zastupitelstvo usnést. Neusnese-li se, pořizování se nekoná. Proto je nyní
třeba tuto konkrétní žádost buď schválit, nebo zamítnout.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pavel Kobera sdělil, že bude hlasovat pro pořízení změny ÚP dle návrhu paní B. Mládkové,
neboť zná historii tohoto pozemku z předminulých zastupitelstev obce.
Bylo plánováno/slibováno, že předmětné pozemky budou zahrnuty do zastavitelného
území. Na základě tohoto příslibu vlastník pozemku směnil některé pozemky a provedl
přípravné jak projektové, tak i realizační práce na vybudování příjezdové cesty. Přesto však
obdržel zamítavé stanovisko z odboru životního prostředí MÚ Říčany a následně se konaly
komunální volby a nové zastupitelstvo obce schválilo nový ÚP, ve kterém pozemek již
nebyl zahrnut do zastavitelného území. Osobně to vnímá vůči majiteli pozemku jako
křivdu.
Předsedající doplnil, že se v tomto případě hledala možná vstřícná řešení, bylo tak i
jednáno se žadateli. Změna ÚP, rozšíření zastavitelného území, by ale znamenala
precedens vůči všem ostatním vlastníkům pozemků. ÚP se bude v budoucnosti přirozeně
rozšiřovat z hlediska obce jako urbanistického celku. Podmínkou bude, aby byly převážně
vyčerpány vnitřní rezervy obce. Nelze však nyní jednoho vlastníka upřednostnit a dalším
nevyhovět.
Pan RF se zamyslel nad významem místních, původních rodin a jejich upřednostněním při
zanesení jejich pozemků do zastavitelného území.
Předsedající k tomu doplnil, že zákon upřednostňuje urbanistické zásady tvorby územních
plánů oproti vlastnickým vztahům.
Tomáš Bezpalec sdělil, že jednou se budou zastavitelné plochy ÚP rozšiřovat, ale obec
bude rozvíjena jako celek, a to bude předmětem řešení změn ÚP. V současné době se
soustředí územní rozvoj do vnitřních rezerv obce. V diskuzi zmiňované jednotlivé možné
směry rozvoje obce nelze chápat jako přísliby.
Předsedající vyzval přítomné, zda ještě někdo k projednávanému má nějaké připomínky.
Nikdo jiný se nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje pořízení změny územního plánu Klokočná,
podle návrhu paní Barbory Mládkové ze dne 24. července 2019, spočívající ve změně
funkčního využití pozemku parc. č. 42, k. ú. Klokočná o výměře 1.529 m2, ze stávajícího
funkčního využití „plochy zemědělské (PZ)“ na nové funkční využití „plochy smíšené
obytné – bydlení venkovské (BV)“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Pavel Kobera
proti:
Miloslav Rovný, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec, Blanka
Habrmanová
zdržel se:
Jan Malý
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 1

Proti 4

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-51-6/2019 nebylo schváleno.

7.

Plán rozvoje sociálních služeb na území MAS Říčanska
Předsedající požádal Blanku Habrmanovou, aby se za nemocnou Ing. Michaelu
Poncarovou, ujala tohoto bodu programu.
BH informovala, že Obec obdržela informace o vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb
na území MAS Říčanska, jehož součástí je 5 příloh:
PŘÍLOHA Č. 1 Metodika zpracování a struktura procesu plánování
PŘÍLOHA Č. 2 Sociodemografická analýza území MAS Říčansko
PŘÍLOHA Č. 3 Analýza poskytovatelů sociálních, navazujících a souvisejících služeb na
území MAS Říčanska
PŘÍLOHA Č. 4 Analýza potřeb uživatelů sociálních, navazujících a souvisejících služeb
na území MAS Říčanska
PŘÍLOHA Č. 5 Plán realizace na období 2020-2022
Tento plán je k nahlédnutí na webových stránkách obce. Dalším nově vytvořeným dokumentem je Katalog poskytovatelů sociálních služeb v našem regionu, který je taktéž dostupný na našich stránkách- http://www.klokocna.eu/prakticke-informace/socialni-sluzby/.
V případě, že by kdokoliv z přítomných potřeboval jakoukoliv pomoc v oblasti sociálních
služeb, prosím, kontaktujte Ing. M. Poncarovou. Na základě proběhlého setkání se zástupci
poskytovatelů konkrétních sociálních služeb vypracovala přehled, který je v šanonu „Sociální služby“ k dispozici na obecním úřadě. Pokud by bylo potřeba zajistit jakékoliv nestandartní služby, v této oblasti, jsou zde uvedena telefonní čísla, kde lze vše potřebné zjistit.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, bere na vědomí a schvaluje Plán rozvoje sociálních
služeb na území MAS Říčanska.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
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nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-52-6/2019 bylo schváleno.

8.

Rozpočtové opatření č. 7/2019
Předsedající požádal Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2019, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Celkem obec zvyšuje příjmy o 16.500,- Kč a zvyšují výdaje o 224.000,- Kč.
Následně BH prošla jednotlivé položky, kterých se rozpočtové opatření týká.
Předsedající 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. 7/2019, jímž se navyšují
příjmy o 16.500,- Kč a navyšují i výdaje o 224.000,- Kč. Rozpočtové opatření tvoří Přílohu
č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-53-6/2019 bylo schváleno.

9.

Podnájem Pachtovní smlouvy
Předsedající informoval přítomné o žádosti Mgr. Jany Kozové (roz. Rovné) na podnájem
části pozemku parc. č. 322/41 – pruh pozemku výměry cca 400 m2 z celkové výměry
pozemku 5.436 m2, který má propachtovaný Ing. Zajíček. Z Pachtovní smlouvy vyplývá
pachtýři povinnost pro pronájem získat písemný souhlas OÚ Klokočná. Ten by
předsedající, jako starosta mohl udělit sám. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o jeho dceru,
tak udělení tohoto souhlasu přenáší na zastupitelstvo.
JK vlastní parcelu 322/54, na které plánuje výstavbu rodinného domu. Ten pruh pozemku
pod 3 stavebními parcelami chce využít jako provizorní plochu pro příjezd na staveniště
odspodu a také jako skládku stavebního materiálu.
Předsedající současně promítl mapu znázorňující předmět podnájmu.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan PN položil dotaz, zda se jedná o pronájem na dobu určitou? Předsedající odpověděl,
že doba je sjednána na dobu do 31. 3. 2021.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s podnájmem části pozemku parc. č. 322/41 o
výměře cca 400 m2, propachtovaného podle smlouvy ze dne 18. 4. 2019 pachtýři Ing.
Petru Zajíčkovi, za účelem zřízení provizorního příjezdu ke staveništi na pozemku parc.
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č. 322/54 a ke zřízení úložiště stavebního materiálu pro potřeby stavby provádění stavby
na pozemku parc. č. 322/54, a to na dobu od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2021 stavebníkovi Mgr.
Janě Kozové“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Jan Malý, Tomáš Indra,
Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
Miloslav Rovný
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Tomáš

Zdržel se 1

Bezpalec,

Blanka

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-54-6/2019 bylo schváleno.

10. Aktualizované Stanovy SORJ
Předsedající informoval přítomné o jednání Valné hromady SORJ konané dne 24. 9. 2019,
na které byly projednané dodatečné návrhy změn stanov Obce Strančice, k již všemi
členskými obcemi projednané a schválené verzi aktualizace Stanov. V Klokočné byly
schváleny usnesením U-40-4/2018 dne 25. 7. 2018. Takto nově aktualizovaný návrh stanov
byl včera rozeslán zastupitelům se zvýrazněním změn.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje Aktualizované Stanovy dobrovolného Svazku
Obcí Region Jih ve verzi projednané na Valné hromadě SORJ konané dne 24. 9. 2019.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-55-6/2019 bylo schváleno.

11. Předložení shváleného Závěrečného účtu Ladova kraje.
Předsedající informoval, že obec Klokočná je členem svazku obcí Ladův Kraj. K 31. 12.
2018 tvořilo svazek 24 členských obcí. K 31. 12. 2018 byl vykázán zůstatek na bankovních
účtech svazku ve výši 2,199.633,- Kč. Celkové výnosy svazku za rok 2018 činily
2,233.874,41 Kč a celkové náklady 1,921.572,84 Kč. Hospodářský výsledek dosáhl zisku
ve výši 312.301,57 Kč. Závěrečný účet byl zveřejněn na webových stránkách obce
začátkem června.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech § 39, odst. 11, bere na vědomí předložený schválený Závěrečný účet Ladova
kraje za rok 2018.“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-56-6/2019 bylo schváleno.

11. Informace:

a. Dopravní opatření – BUS – změna trasy a zastávek PID 489
Předsedající detailně informoval o aktuálním stavu mimořádného řešení autobusové dopravy, vyvolaném uzavírkou silnice II/113 z Mukařova do Struhařova. Uzavírka je z důvodu kompletní rekonstrukce silnice, která má trvat do 16. 12. 2019. Odkázal na sledování úřední desky a webových stránek obce.

b. Místní rozhlas
Předsedající informoval, že v tomto týdnu byla zprovozněna první etapa místního rozhlasu. Druhá etapa, je ta, kde zatím nejsou osazeny stožáry pro hlásiče. Jedná se cca o
7 sloupů, které bude obec postupně osazovat. Napájení pro tyto hlásiče bude pomocí
fotovoltaických panelů. V současnosti probíhá zkušební provoz – 1 – 2 měsíce. Poté se
provedou úpravy hlásičů/zaregulování. Proto žádáme občany o pochopení a o předávání
poznatků.

c. Předávání SMS zpráv
Předsedající požádal Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý informoval v návaznosti na místní rozhlas o systému rozesílání SMS zpráv.
Obecní úřad pro občany připravil novinku – zasílání informací formou SMS. Vyzval
občany, aby se přihlásili k odběru zpráv emailem nebo na obecním úřadě. Zprávy obecního úřadu o kulturních akcích, skutečnostech týkajících se dění v obci, hlášení obecního rozhlasu a jiné, budou chodit přihlášeným občanům zdarma na mobilní telefon.

d. Hřbitov – severní část
Předsedající informoval, že v letošním roce se dle schváleného projektu provedlo napojení i na severní (dosud neužívanou) část stávajícího hřbitova. Bylo zhotoveno nové
oplocení jak původní, tak i severní části hřbitova, byl vysázen živý plot z habrů, zhotovuje se mlatová cesta a základ pod kolumbárium, osazení dvou nových laviček (uvažujeme o možnosti adoptování těchto laviček).
Je připravena aplikace umožňující správu hřbitova, zejména evidence hrobových míst.
Tuto aplikaci lze najít na webových stránkách obce. Následně ŠM předvedla přítomným
práci s touto aplikací – veřejně přístupnou.
Nyní lze podávat žádosti o pronájem nového hrobového místa.
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V současnosti se připravuje aktualizace Hřbitovního řádu, jehož součástí budou stanovené i podmínky nájmů hrobových míst. Předpoklad odsouhlasení je na prosincovém
zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo toto vnímá jako významný okamžik v životě obce, a proto připravuje
slavnostní zprovoznění severní části hřbitova – s jeho vysvěcením. Tuto událost chceme
spojit s vysázením doposud scházejících 4 ks líp srdčitých a vše směrovat ke 101. výročí
vzniku Československé republiky. Předpokládaný termín je sobota 19. 10. 2019 od
17:00. V dostatečném předstihu budeme o podrobnostech občany informovat.

e. Kanalizace – postup projektových prací
Předsedající informoval, že po 1,5 roce se podařilo získat souhlasné stanovisko Povodí
Vltavy, které nedůvěřuje kořenovým ČOV, a proto si kladlo množství podmínek, které
se podařilo splnit. Následně vydal souhlasné stanovisko i vodoprávní úřad. Tím byla
doplněna naše žádost na stavební úřad o územní souhlas. Takže se po dlouhé době
posunuly přípravné práce. Aktivně je zapojena Mgr. Zajíčková jako projektová
manažerka.
V současnosti vyhodnocujeme odevzdané dotazníky od všech nemovitostí (jak ty
předané před 2 roky, tak i ty o které jsme žádali letos). Doposud několik občanů
nereagovalo, ani zamítavě, na rozeslané dotazníky.
V úterý jsme vydali pokyn k zahájení prací na dokumentaci pro stavební povolení.
Koordinujeme se stavbou chodníků.
Prověřujeme s projektovou manažerkou všechny dotační možnosti.
Pan TK položil otázku, kolik bude občany stát provoz kanalizace?
Předsedající odpověděl, že to v současnosti nelze přesně určit, ale že se poplatky určitě
nebudou odlišovat od sousedních obcí (sazby v místě a čase obvyklé). Kanalizace bude
cca z 90 % řešena gravitačně, a z cca 10 % přečerpáváním, takže mohou být sazby
odlišné. Bylo zdůrazněno, že se jedná o službu občanům a obec nemá v úmyslu na
provozu vydělávat. Bude třeba pokrýt provozní náklady na provoz čistírny a správu
kanalizačního řadu. Do poplatků nebudou promítnuty investiční náklady na zřízení
veřejné kanalizace a KČOV.
Jan Malý doplnil, že kořenová čistírna odpadních vod má nižší náklady než běžné,
klasické biomechanické čistírny.

f. Žádost o dotaci - Chodníky
Předsedající informoval, že po velice náročném vyjasňování a doplňování naše žádost
splnila podmínky způsobilosti k financování projektu. Způsobilé výdaje – tzn. dotace
činí 90 % z částky 2,620.943 Kč. Nyní bude třeba připravit a zahájit VŘ na zhotovitele
jak výstavby chodníků, tak i modernizace VO.

g. Žádost o dotaci – Sběrný dvůr
Předsedající informoval, že naše žádost o dotaci neuspěla. Splnili jsme sic dostatek
hodnotících bodů 55 (min. bylo 40), ale ostatní žadatelé jich získali víc. Problém je, že
my odpady převážně centralizujeme, a proto jsme měli ztrátu na bodech u hlavního
kritéria „Navýšení produkce odpadů t/rok“. Zvýhodněny při hodnocení byly velké
projekty.
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Žádost o dotaci zkusíme podat znovu letos na podzim. Podle výsledku bude rozhodnuto,
jak dál pokračovat. Zda případně realizovat některé práce z prostředků obce (již ale
v dalším roce).

h. Kulturní akce
Předsedající požádal Jana Malého, aby občany informoval o připravovaných kulturních
akcí
Jan Malý informoval o plánovaných kulturních akcích. Dne 12. října od 14 hod. se bude
konat „Drakiáda“, 2. listopadu od 14 hod. „Dýňování“, 1. prosince od 17 hod.
„Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“, 7. prosince od 16 hod. „Mikulášská“, 24.
prosince od 14 hod. „Štědrovečerní setkání se sousedy“, 6. ledna 2020 „Tříkrálová
sbírka“.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska/dotazy. Nikdo se nevyjádřil.

12. Různé
•

Dílčí přezkoumání hospodaření obce
Předsedající informoval, že dne 20. 9. 2019 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření
obce odborem interního auditu a kontroly KÚSK. Byl zjištěn pouze jeden nedostatek,
že Obec jako zadavatel nezveřejnila na Profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku malého rozsahu v zákonném termínu do 15 dnů po uzavření smlouvy. Jednalo
se o kupní smlouvu na DA pro JSDHO. Již bylo napraveno a smlouva je zveřejněna.

•

Svoz nebezpečného odpadu a velkoobjemový kontejner
Předsedající informoval, že dne 15. 9. v obci proběhl sběr nebezpečného odpadu, a
dne 12. 10. bude na horní návsi přistaven velkoobjemový kontejner.

•

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

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č. 7/2019
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Zápis byl vyhotoven dne 29. 9. 2019
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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