Zápis č. 8/2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva

18. 12. 2019

Zápis č. 8/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 18. 12. 2019 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

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

Omluveni:
Neomluveni:
Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

7
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 9. 12. 2019 do 18. 12. 2019. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 7 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 Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-63-8/2019 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:
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1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
6) Rozpočtové opatření č. 9/2019
7) Rozpočet na rok 2020
8) Rozpočtový výhled obce 2020 - 2024
9) Územní plán obce Klokočná
a) Změna č. 2 ÚP Klokočná
b) Zpráva o uplatňování ÚP Klokočná
10) Dotace z rozpočtu obce pro SDH na rok 2020
11) Dopravně provozní řád „DA“ JSDH Klokočná
12) Hřbitov Klokočná
a) Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná
b) Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst
c) Smlouva o nájmu hrobového místa
13) Obecně závazné vyhlášky obce Klokočná
a) Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu
b) Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
c) Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného
d) Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
14) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
15) Inventarizace majetku za rok 2019
16) Kalkulace cen pro vodné pro rok 2019
17) Kanalizace a ČOV
a) Žádost o dotaci
b) Zajištění financování projektu - úvěr
18) Úprava nájemného – Rodinný klub Klokajda
19) Poplatky za svoz komunálního odpadu
20) Různé
a) Kalendář 2020 - plán zasedání
b) SORJ – odkoupení 50% podílu společnosti I.T.V. CZ s.r.o.
c) Ostatní
21) Diskuze - otevřené fórum
Předsedající následně navrhl doplnit program zasedání o nový bod č. 20 - Věcné břemeno
– umístění kabelové přípojky NN do parc. č. 322/38.
Blanka Habrmanová navrhla vyměnit pořadí projednávání bodů tak, aby se bod č. 14 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva projednával ještě
před schválením Návrhu rozpočtu na rok 2020, který se bude projednávat v bodu č. 7.
Předsedající poté vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili.
Stránka 2 z 18

Zápis č. 8/2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva

18. 12. 2019

K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání
doplněný o nový bod č. 20 – Věcné břemeno – umístění kabelové přípojky NN do parc.
č. 322/38 a se změněným pořadím, kdy bod č. 14 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva se bude projednávat před bodem č. 7 Rozpočet na rok
2020“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-64-8/2019 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 byla
kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 6/2019 ze dne 25. 9. 2019 a nebyly
nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 9/2019
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 9/2019, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Celkem obec snižuje příjmy o 575.615,- Kč a výdaje snižuje o 3.191.814,81
Kč.
Následně Blanka Habrmanová stručně prošla 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. 9/2019, jímž se snižují
příjmy o 575.615,- Kč a snižují výdaje o 3.191.814,81,- Kč. Rozpočtové opatření č. 9/2019
tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
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zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-65-8/2019 bylo schváleno.

7.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předsedající požádal Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
a) Starosta
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že vláda na svém jednání dne 9. prosince
2019 schválila novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze
nařízení vlády byly navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Toto nařízení
stanovuje že neuvolněný starosta musí za svou funkci pobírat odměnu v minimální
výši 0,3násobku výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi. Současně také
toto nařízení stanovuje, že neuvolněný starosta nesmí mít odměnu vyšší než 25. 775,Kč hrubého. Až doposud starosta pobíral odměnu 15. 000,- Kč hrubého. Vzhledem
k tomu, že se starosta věnuje úřadu na více než plný úvazek, i přesto že je neuvolněný,
navrhuje navýšit jeho odměnu o 20 % na výsledných 18. 000,- Kč hrubého.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pavel Kobera za kontrolní výbor doplnil, že dle jeho názoru je navýšení zcela
v pořádku v závislosti na množství vykonávané práce. Současně se tím nestanovuje
výše odměny pro případně jiného starostu.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná rozhoduje, že měsíční odměna za výkon funkce
starosty u neuvolněného člena zastupitelstva bude od 1. 1. 2020 vyplácena ve výši
18.000,- Kč“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se: Miloslav Rovný
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-79-8/2019 bylo schváleno.
b) Předseda stavební komise
Blanka Habrmanová zopakovala, že dle nového nařízení vlády dochází k novelizaci
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků. Dosavadní částky stanovené v příloze nařízení vlády byly
navýšeny o 10 % s účinností od 1. ledna 2020. Maximální výše měsíční odměny
neuvolněnému členu zastupitelstva, který vykonává funkci předsedy komise,
stanovena na 2. 577,- Kč (hrubého).
Předsedající 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 rozhoduje, že měsíční odměna za výkon funkce
předsedy stavební komise u neuvolněného člena zastupitelstva bude od 1. 1. 2020
vyplácena ve výši 2.577,- Kč“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se: Tomáš Bezpalec
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-80-8/2019 bylo schváleno.

8.

Rozpočet na rok 2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s plánovaným rozpočtem na rok 2020, který byl
vyvěšen v zákonné lhůtě na úřední desce obce od 2. 12. 2019 do 18. 12. 2019 a stále je ke
stažení na webových stránkách obce.
Zveřejněný návrh Rozpočetu plánoval s příjmy ve výši 6.670.085 Kč a výdaji ve výši
8.374.811,94 Kč.
Po poradě vedení obecního úřadu s předsedou Finančního výboru, vzhledem k připravované žádosti o úvěr na dofinancování projektu kanalizace k předpokládané dotaci, bylo
navrženo výrazně snížit ostatní investice obce. Odloženo bude zpracování projektové dokumentace na garáž a hostinec a v této části se plánované výdaje sníží o 900.000,- Kč. Dále
bude třeba odložit modernizaci veřejného osvětlení, což sníží plánované výdaje o
570.000,- Kč. Navrhovaný rozpočet počítal původně s navýšením odměny starosty pouze
o 7,5 %, protože s tímto nárůstem pracovala v průběhu schvalování i vláda. Nakonec po
dalších diskuzích došlo k navýšení o 20 %. Proto je třeba Odměny zastupitelů zvýšit o
22.500,- Kč na celkových 354.516,- Kč a s tím související Odvody zdravotního pojištění o
2.025,- Kč na celkových 39.906,- Kč. Celkem tedy navrhla snížit výdaje o 1.445.475,- Kč
na 6.929.336,94 Kč.
Současně je třeba snížit i část příjmovou o částku 300.000,- Kč. Jedná se o dotaci ze Středočeského kraje na nový dopravní automobil, která přišla už letos. Nově navrhované příjmy tedy činí 6.370.085,25 Kč.
Po uhrazení splátky dlouhodobých půjček ve výši 194.604,- Kč bude schodek rozpočtu, tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 729.330,69 Kč, pokryt volnými prostředky z běžného
účtu obce Klokočná, které k dnešnímu dni činí 3.248.175,85,- Kč.
Rozpočet obce Klokočná na rok 2020 je nedílnou Přílohou č. 2 tohoto zápisu.
B. Habrmanová navrhla, aby Závaznými ukazateli rozpočtu byly stanoveny paragrafy.
Předsedající následně 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 po úpravě bez výhrad Rozpočet obce na rok
2020 dle přílohy 2 tohoto zápisu jako schodkový, s celkovými příjmy 6.370.085,25 Kč,
celkovými výdaji 6.929.336,94 Kč. Současně schvaluje dorovnání rozpočtu z běžných
účtů obce ve výši 753.855,69 Kč. Oproti zveřejněnému návrhu Rozpočtu dochází
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k redukci položky 6121 na paragrafech 3613 (Nebytové hospodářství) a 3631 (Veřejné
osvětlení). Dále zastupitelstvo stanovuje, že Závaznými ukazateli rozpočtu jsou
paragrafy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-66-8/2019 bylo schváleno.

9.

Rozpočtový výhled obce 2020 - 2024
Předsedající požádal Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s návrhem Střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2020–2024. Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o
příjmech a výdajích obce, ve kterých jsou promítnuty předpokládané investice do rozvoje
obce.
Rok 2020
příjmy 6.370.085,- Kč
výdaje 6.929.337,- Kč
Rok 2021
příjmy 3.993.660,- Kč
výdaje 2.000.000,- Kč
Rok 2022
příjmy 4.015.000,- Kč
výdaje 2.010.000,- Kč
Rok 2023
příjmy 4.036.000,- Kč
výdaje 2.021.000,- Kč
Rok 2024
příjmy 4.057.000,- Kč
výdaje 2.032.000,- Kč
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 Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2024, který
tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-67-8/2019 bylo schváleno.

10. Územní plán obce Klokočná
Předsedající vyzval Tomáše Bezpalce, aby se ujal tohoto bodu programu.
a) Změna č. 2 ÚP Klokočná
Tomáš Bezpalec informoval, že důvodem Změny č. 2 ÚP Klokočná je zrušení územního
plánu v textové a grafické části vymezující plochu dopravní infrastruktury DI1 na částech
pozemků parc. č. 329/2, 329/7, 329/10 a 340/12 v k. ú. Klokočná rozsudkem č. j. 50 A
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15/2017 – 67 Krajského soudu v Praze. Zrušenou část ÚP je nutné v souladu s § 55 odst. 3
stavebního zákona změnou ÚP nově navrhnout.
Zrušením části ÚP, původně navržené jako plocha dopravní infrastruktury, došlo ke zrušení příjezdové cesty mezi obcí Klokočná a lokalitou plochy individuální rekreace IR na
východě obce. Je třeba prověřit možnosti přístupu do chatové lokality na východě a navrhnout plochu dopravní infrastruktury, která bude sloužit jako příjezdová komunikace a spojení chatové lokality plochy IR s obcí Klokočná.
Pro řešení příjezdové cesty k chatové lokalitě na východě obce bude zpracováno variantní
řešení návrhu územního plánu. V příloze obsahu změny č. 2 jsou uvedena schémata návrhu
variant příjezdové cesty. V návrhu územního plánu pro společné jednání dle § 50 odst. 2
stavebního zákona budou varianty upřesněny v podrobnosti měřítka výkresů ÚP.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan PN se zeptal, co to znamená konkrétně? T. Bezpalec odpověděl, že se jedná o
problematiku, která navazuje na spor kolem cesty do Zaječí. Je třeba určit, kudy by mohla
vést cesta, kterou pan FB uzavřel. Existuje nyní více variant a je třeba zvolit tu
nejvhodnější. Následně zazněly další názory veřejnosti k historii celé kauzy „Cesty do
Zaječí“.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje zadání Změny č. 2 Územního plánu Klokočná
v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-68-8/2019 bylo schváleno
b) Zpráva o uplatňování ÚP Klokočná
Tomáš Bezpalec informoval, že Zpráva o uplatňování územního plánu je vypracována na
základě ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a v souladu s § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech.
Zastavitelné plochy vymezené v ÚP jsou pro rozvoj obce dostačující. Vymezování dalších
nových zastavitelných ploch není potřeba. ÚP vytváří předpoklady pro vyvážený vztah
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost
společenství obyvatel území.
Pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny podmínky funkčního
využití a prostorového uspořádání, které je doporučeno změnou ÚP prověřit a případně
doplnit z hlediska podrobností náležejících regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím, stanovit podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění
a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území (např. pro zachování
venkovského charakteru střešní krajiny, objemu staveb, vzhledu staveb včetně oplocení s
vazbou na veřejná prostranství apod.).
Zpráva o uplatňování územního plánu obsahuje následující požadavky:
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Změna územního plánu bude pořízena s prvky regulačního plánu. Změna územního plánu
bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a 55b stavebního zákona. Základní
koncepce rozvoje území a urbanistická koncepce se nebude měnit. Nebudou rozšiřovány
nové zastavitelné plochy pro bydlení. Budou prověřeny regulativy pro zastavěné území a
zastavitelné plochy. Bude prověřeno stanovení podrobných podmínek pro důslednou
obnovu a udržení kvality původní historické urbanistické struktury sídla i jedinečného
charakteru volné krajiny. Pro využití ploch s rozdílným způsobem využití jsou stanoveny
podmínky funkčního využití a prostorového uspořádání, které změna ÚP prověří a
případně doplní z hlediska podrobností náležejících regulačnímu plánu nebo územním
rozhodnutím, zejména pak pro umístění, kapacitu a prostorové uspořádání staveb s
ohledem na stávající charakter a hodnoty území.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan PN se zeptal, zda by Změna ÚP č.2 a č.3 nemohla být spojena v jednu změnu ÚP? T.
Bezpalec odpověděl, že nikoliv, neboť je možné, že Změna ÚP č.3 bude schválena dříve
než Změna ÚP č.2.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje zprávu o uplatňování Územního plánu
Klokočná v souladu s § 55 odst. 1 a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dále jen stavební zákon. Součástí této
zprávy o uplatňování jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 3 Územního plánu
Klokočná. Změna č. 3 Územního plánu Klokočná bude pořizována zkráceným způsobem
v souladu s § 55b odst. 1 stavebního zákona. Změna č. 3 Územního plánu Klokočná bude
pořízena s prvky regulačního plánu v souladu s § 43 odst. 3 stavebního zákona.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-69-8/2019 bylo schváleno

11. Dotace z rozpočtu obce pro SDH na rok 2020
Předsedající informoval, že v právě schváleném rozpočtu obce na rok 2020 byla
v paragrafu 5512 Požární ochrana položka 5222 - Neinvestiční transfery spolkům (dotace)
ve výši 30.000,- Kč. Na tuto dotaci podal SDH obce Klokočná dne 16. 12. 2019 písemnou
žádost.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje v souladu se schváleným Rozpočtem obce na
rok 2020, a na základě žádosti SDH Klokočná ze dne 16. 12. 2019 , poskytnutí dotace pro
SDH obce Klokočná - za účelem „Činnost mladých hasičů a hasičů, výdaje spojené s
konáním soutěží“ ve výši 30.000,- Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
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Hlasy:

pro:
proti:
zdržel se:
nehlasoval:

Výsledek hlasování:
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Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Michaela Poncarová,
Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
Tomáš Bezpalec
Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-70-8/2019 bylo schváleno.

12. Dopravně provozní řád "DA" JSDH Klokočná
Předsedající informoval, že obec Klokočná získala dotaci na pořízení „DA“ (dopravního
automobilu) pro JSDHO, a to v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" MV ČR
– GŘ HZS ČR a následně v rámci „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS" z rozpočtu Středočeského kraje na celkovou maximální výši 750.000,- Kč.
„DA“ byl na konci listopadu předán do užívání. Aby mohl být „DA“ používán, je třeba
stanovit pravidla jeho provozu. Na základě pokynu GŘ HZS ČR č. 25/2009 byl zpracován
Dopravně provozní řád, který stanoví zejména postup při povolování jízd, vymezuje osoby
oprávněné k povolování jízd, jejich pravomoci a způsob povolování jízd a jiné.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Dopravně provozní řád JSDH Klokočná pro
„DA“.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-71-8/2019 bylo schváleno.

13. Hřbitov Klokočná
Předsedající informoval, že v letošním roce se dle schváleného projektu propojila severní
(dosud neužívaná) část hřbitova se stávající jižní částí. Bylo zhotoveno nové oplocení hřbitova, byl vysázen živý plot z habrů, byla zhotovena mlatová cesta a základ pod kolumbárium, budou ještě osazeny dvě nové lavičky (jedna z nich byla již adoptována rodinou
žijící v obci). U příležitosti 101. výročí vzniku Československa, zde byly vysazeny 4 ks
líp srdčitých a severní část hřbitova byla slavnostně vysvěcena mnichovickým farářem P.
Ivanem Kudláčkem. V současnosti je připravena aplikace umožňující správu hřbitova,
zejména evidenci hrobových míst a lze tedy již podávat žádosti o pronájem nového hrobového místa. V listopadu se z důvodu změny v legislativě připravovala aktualizace Řádu
veřejného pohřebiště, Ceník nájmů a služeb spojených nájmem hrobových míst a Smlouva
o nájmu hrobového místa.
Předsedající vyzval Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu.
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a) Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná
Pavel Kobera informoval, že Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná byl odsouhlasen Krajským úřadem Středočeského kraje a obec jako provozovatel veřejného pohřebiště je povinna dle Zákona o pohřebnictví provozovat veřejné pohřebiště v souladu se
zveřejněným řádem veřejného pohřebiště. Řád detailně řeší otázky související se hřbitovem.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná,
který je Přílohou č. 4. tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-72-8/2019 bylo schváleno.
b) Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst
Pavel Kobera informoval, že ceník stanoví nájemné za užívání hrobového místa a místa
k uložení urny včetně hrobového příslušenství, nájemné v kolumbáriu a služby spojené
s užíváním obecního hřbitova.
Ceník navazuje na řád veřejného pohřebiště platný od 1. 1. 2020, který upravuje provoz
hřbitova včetně rozsahu služeb poskytovaných pronajímatelem a stanoví povinnosti
nájemcům hrobových míst a ostatním uživatelům hřbitova v souvislosti s nájmem hrobového místa.
Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného za pozemek - místo na pohřebišti a z ceny za služby spojené s nájmem pozemků – místa na pohřebišti.
Obec Klokočná stanoví pro své veřejné pohřebiště cenu ve výši 20,- Kč za m2/rok.
Tzn., že nájem z místa na pohřebišti na dobu 15 let a za 1 m2 činí 300,- Kč. Například
pro nájem z místa (hrobové místo) o velikosti 3 m2 činí nájemné na dobu 15 let 900,Kč.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem
hrobových míst na veřejném pohřebišti obce Klokočná, který je Přílohou č. 5. tohoto
zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Výsledek hlasování: Pro 7
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Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-73-8/2019 bylo schváleno.
c) Smlouva o nájmu hrobového místa
Pavel Kobera informoval, že předmětem smlouvy o nájmu hrobového místa je zřízení
nájmu k hrobovému místu na veřejném pohřebišti v Klokočné. Nájem hrobového místa
se sjednává na dobu 15 let. Cena za nájem hrobového místa se skládá z nájemného a
ze služeb spojených s nájmem a je vypočtena dle Ceníku nájmů a služeb spojených s
nájmem hrobových míst platného od 1. 1. 2020. Do 6 měsíců je obec povinna uzavřít
nájemní smlouvu pro stávající a nová hrobová místa.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska.
Pan KK položil otázku, zda se smlouva bude uzavírat se státem (obcí) nebo s církví,
vzhledem k tomu, že hřbitov byl na podzim vysvěcen? Předsedající odpověděl, že
nájemní smlouva se bude uzavírat s obcí, která je jak vlastníkem, tak i provozovatelem
hřbitova/pohřebiště. Nově vysvěcena byla mnichovickým farářem pouze severní část
hřbitova, stávající byla vysvěcena již v roce 1922. Obřad svěcení hřbitova je duchovní
akt a většina hřbitovů u nás v zemi je dle tradice řádně vysvěcována.
Pan DP se dotázal, zda lze uzavřít nájemní smlouvu s někým, kdo nemá v obci trvalé
bydliště, a ani zde nemá žádné vazby a kořeny. Pavel Kobera odpověděl, že dle zákona
to lze, že nelze nikoho diskriminovat, ale pokud budou hrobová místa na hřbitově zcela
zaplněna/rezervována, nové smlouvy již nebude možné uzavírat.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa, která
je Přílohou č. 6. tohoto zápisu, dle § 25 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o
změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-74-8/2019 bylo schváleno.

14. Obecně závazné vyhlášky obce Klokočná
Předsedající informoval, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 15. října 2019
novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Předmětnou novelou dochází k
výrazným změnám zákona o místních poplatcích. Výše uvedená skutečnost se pak promítá
do nutnosti zrušení či úprav stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
ze strany obcí tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona
o místních poplatcích. V této souvislosti obec provedla nezbytnou úpravu obecně závazné
vyhlášky č. 4/2011 o místních poplatcích. Tuto vyhlášku na základě doporučení
Ministertava vnitra ČR rozdělila na 4 dílčí vyhlášky z hlediska vhodnosti a praktičnosti
jejich budoucích úprav. Návrhy všech vyhlášek byly v předstihu poskytnuty k
prostudování a případným připomínkám všem zastupitelům.
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a) OZV č.1/2019 o místním poplatku z pobytu
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo
se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku z pobytu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-75-8/2019 bylo schváleno.
b) OZV č.2/2019 o místním poplatku ze psů
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo
se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-76-8/2019 bylo schváleno.
c) OZV č.3/2019 o místním poplatku ze vstupného
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo
se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku ze vstupného.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
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proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-77-8/2019 bylo schváleno.
d) OZV č.4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo
se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování: Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-78-8/2019 bylo schváleno.

15. Inventarizace majetku za rok 2020
Předsedající požádal Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že bude sestaven plán inventur v rámci řádné
inventarizace majetku k 31. 12. 2019. Inventarizační komise provede inventarizaci
majetku v jednotlivých útvarech a dokladovou inventuru účtů v termínu od 2. 1. do 30. 1.
2020. Blanka Habrmanová navrhla jmenovat inventarizační komisi ve složení; Tomáš
Indra, František Bašta, Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Za předsedu inventarizační
komise navrhla Tomáše Indru.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo se
nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná jmenuje inventarizační komisi ve složení; Tomáš Indra,
František Bašta, Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Předsedou inventarizační
komise jmenuje Tomáše Indru.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0
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Usnesení č. U-81-8/2019 bylo schváleno.

16. Kalkulace cen pro vodné pro rok 2020
Předsedající informoval přítomné o Valné hromadě SORJ, konané dne 17. 12. 2019, na
které se projednala kalkulace ceny vodného pro rok 2020. Nedochází k žádnému navýšení
ceny a cena vodného pro rok 2020 zůstává stejná na částce 40,50 Kč/m3 (bez DPH), tedy
na 46,58 Kč/m3 (včetně DPH). Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje cenu vodného pro rok 2020 na částku 40,50
Kč/m3 (bez DPH), tedy na 46,58 Kč/m3 (včetně DPH).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-82-8/2019 bylo schváleno.

17. Kanalizace a ČOV
a) Žádost o dotaci
Předsedající informoval, že Stavební odbor MÚ Říčany vydal rozhodnutí o umístění
stavby „Kanalizace a ČOV Klokočná“. V současné chvíli je také zpracován Odborný
posudek k žádosti o podporu z prostředků SFŽP ČR dle podmínek Národního
programu Životního prostředí.
Ministerstvo životního prostředí uvolňuje 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního
fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních
vod. Výše příspěvku činí 63,75 % z celkových způsobilých výdajů. V současné chvíli
projektová manažerka připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na výstavbu
kanalizace a ČOV v naší obci. Na základě vyhlášené dotační výzvy, a v závislosti na
konečném posouzení všech možností dofinancování projektu a schopnosti obce splácet
úvěr, obec Klokočná s největší pravděpodobností podá v lednu 2020 žádost o dotaci.
Příjem žádostí je ukončen ke dni 31. 1. 2020.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan PN položil dotaz, kolik bude výstavba kanalizace a ČOV stát? Předsedající
odpověděl, že otázka financování bude předmětěm následujícího bodu.
Paní KM se zajímala o problematiku výstavby kanalizace v chatové oblasti „U hole“.
Předsedající odpověděl, že vzhledem k velmi vysokým nákladům na výstavbu
kanalizace v této části obce, obec nemůže zahrnout tuto chatovou oblast do projektu.
Reálné řešení je napojení na připravovanou další část struhařovské kanalizace.
S předchozí starostkou Struhařova o této možnosti jednal, nezná ale současný stav
přípravy projektu.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu
„Kanalizace a ČOV Klokočná“ na základě výzvy č. 4/2019 z Národního programu
Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR a současně schvaluje závazek
spolufinancování projektu ve výši 36,25 % z celkových způsobilých výdajů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Bezpalec,
Michaela Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování: Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-83-8/2019 bylo schváleno.
b) Zajištění financování projektu - úvěr
Předsedající vyzval Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu.
Pavel Kobera informoval, že na výstavbu kanalizace a ČOV vzhledem k závazku
spolufinancování projektu obec bude muset požádat o bankovní úvěr. Obec Klokočná
doposud tak velkou investici nerealizovala. Jedná se o veliký závazek a omezení do
budoucna. V dnešní době banky poskytují úvěry za velmi výhodných podmínek,
přístup k úvěrům je širší než tomu bylo dříve a široká je i paleta výhodných nabídek
různých peněžních institucí. Pavel Kobera oslovil KB, ČSOB, Moneta Bank a ČMZRB
za účelem prověření veškerých podmínek pro poskytnutí úvěru. Pro podání žádosti o
dotaci je povinností žadatele doložit způsob dofinancování projektu. Budeme řešit,
který bankovní ústav nám poskytne nejlepší úvěrové podmínky. Současně bude třeba
analyzovat otázku plátcovství DPH.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající doplnil, že začátkem ledna bude svolána schůzka ohledně plátcovstí DPH.
„Zastupitelstvo obce Klokočná bere na vědomí informaci o přijetí bankovního úvěru
na výstavbu kanalizace a ČOV v obci vzhledem k závazku spolufinancování
projektu.“
Následně se Pavel Kobera omluvil a opustil zasedání.

18. Úprava nájemného – Rodinný klub Klokajda
Předsedající informoval, že 2. 12. 2019 obdržel žádost od „Sdružení U chůviček, z.s.“ o
dočasném ponechání nájmu a peněžní jistiny ve stávající výši do termínu 31. 8. 2020. Důvodem žádosti je stávající plná neobsazenost Dětského klubu dětmi a s tím související nižší
výběr poplatků za klubovné, z nichž je mimo jiné předmětné nájemné hrazeno. Na pracovní
poradě zastupitelé projednali a shodli se v tom, že pro obec je výhodnější, když objekt bude
řádně provozován a udržován, a proto byla domluvena úprava nájemného ve výši 2 000,Kč z původního termínu 31. 12. 2019 do termínu 31. 8. 2020. Nájemce bude dál hradit
veškeré skutečné provozní náklady objektu. Záměr obce Klokočná „Rodinný klub
Klokajda – úprava nájemného“ byl v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích zveřejněn dne 2. 12. 2019 a svěšen dne 18. 12. 2019.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s úpravou nájemného ve výši 2 000,- Kč
pronajatého Rodinného klubu Klokajda Sdružení U chůviček, z.s., z původního termínu
31. 12. 2019 do termínu 31. 8. 2020, a to v souladu se zveřejněným záměrem.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-84-8/2019 bylo schváleno.

19. Poplatky za svoz komunálního odpadu
Předsedající informoval, že v srpnu 2020 končí smlouva o poskytování služeb v oblasti
nakládání s odpady se společností FCC. Tato společnost již oznámila, že nehodlá smlouvu
za stávajících podmínek prodloužit. Proto se připravuje nové výběrové řízení. Důvodem
je, že se budou razantně měnit poplatky za uložení KO. V současné době se KO odváží na
skládku do Radimy, ta ale dala FCC výpověď. Takže se změní jak poplatky, tak i dovozní
vzdálenosti. Na pracovní poradě se zastupitelstvo dohodlo, že stávající poplatky za svoz
popelnic na rok 2020 se nebudou navyšovat a zůstanou stejné jako v roce 2019. Teprve
pro rok 2021 se poplatky změní v závislosti na nových skutečných cenách. Takto vzniklý
rozdíl/ztrátu za zbytek roku ponese obec. Předsedající apeloval na zvýšenou nutnost třídění
odpasdů.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, stanovuje poplatky za svoz popelnic pro rok 2020 ve
stejné výši jako v roce 2019, tj;
Svoz 1 x týden
2 640,- Kč
Svoz 1 x 14 dní
1 810,- Kč
Svoz 1 x měsíc
1 260,- Kč
Svoz sezónní
2 270,- Kč
V případě chatařů a chalupářů se hradí roční poplatek ve výši 1000,- Kč za využití společných sběrných nádob určených pro odkládání odpadu za každou nemovitost, kde
vzniká komunální odpad. Staré známky platí do konce února 2020.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-85-8/2019 bylo schváleno.

20. Věcné břemeno – umístění kabelové přípojky NN do parc. č. 322/38
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Předsedající informoval, že v rámci připravované výstavby nového RD na pozemku parc.
č. 322/54 k.ú. Klokočná se bude provádět kabelová přípojka NN, která bude v délce cca 16
m uložena na pozemku parc. č. 322/38 (místní komunikace) ve vlastnictví obce. Z tohoto
důvodu je třeba s ČEZ Distribuce, a.s. uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby. Současně předsedající upozornil, že stavebníkem RD bude jeho dcera, proto se v jeho případě jedná o střet zájmu.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby, IP-12-6017192/VB/1 Klokočná, KNN, SS
pro č. parc. 322/54 se společností ČEZ Distribuce, a.s.. Dotčenou nemovitostí je pozemek
p.č. 322/38 v k.ú. Klokočná, předpokládaný rozsah omezení činí 16 bm, výše jednorázové
náhrady bude činit 2 400,- Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová, Blanka
Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
Miloslav Rovný
nehlasoval: Pavel Kobera
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-86-8/2019 bylo schváleno.

21. Různé
a) Kalendář 2020 - plán zasedání
Předsedající informoval, že je již zveřejněn Kalendář 2020 – plán zasedání. Jsou zde
stanoveny termíny zasedání zastupitelstva, pracovních porad zastupitelstva a komisí
na celý příští rok 2020.
b) SORJ – odkoupení 50% podílu společnosti I.T.V. CZ s.r.o.
Předsedající informoval, že po dvouletém náročném vyjednávání SORJ (Svazku obcí
Region Jih) se společností ESB a.s. došlo k dohodě a následně odkoupení 50% podílu
společnosti I.T.V. CZ, která pro SORJ na základě nájemní smlouvy provozuje vodovod a pro některé členské obce i kanalizaci. Takže v současnosti je tato společnost ze
100% vlastněna SORJ. Tím si svazek může sám ovlivňovat další rozvoj této společnosti a nastavovat i ekonomické parametry tak, aby pro členské obce byly výhodnější.
Vodovod pak provozuje formou vlastnického modelu, který při žádostech o dotaci je
výrazně zvýhodňován. Další výhodou je, že není třeba absolvovat velice náročné a
zdlouhavé koncesní řízení na provozování vodovodu, resp. kanalizace. Což se předpokládá, že využije i obec Klokočná.
c) Ostatní
Předsedající poděkoval všem občanům, kteří se aktivně zapojují do veřejného života
obce, poděkoval všem zastupitelům a členům komisí a výborů, poděkoval všem zaměstnancům obce – všem lidem dobré vůle za jejich pomoc, která je pro obec velice
důležitá a potřebná. Toto snažení je všude vidět a veřejností ceněno, a obec Klokočná
má v širokém okolí vysoký kredit.
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Popřál všem příjemné a klidné vánoční svátky a vše dobré do nového roku, hodně
štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.
•

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a následně ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Klokočná ve 21.30 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č. 9/2019
Příloha č. 2. – Rozpočet na rok 2020
Příloha č. 3. – Střednědobý výhled rozpočtu obce 2020 – 2024
Příloha č. 4. – Řád veřejného pohřebiště obce Klokočná
Příloha č. 5. – Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst
Příloha č. 6. – Smlouva o nájmu hrobového místa
Zápis byl vyhotoven dne 26. 12. 2019
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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