Zápis č. 6/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

23. 9. 2020

Zápis č. 6/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 23. 9. 2020 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Ing. Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing.
Blanka Habrmanová Ph.D
Omluveni: Ing. Pavel Kobera, Ing. Michaela Poncarová
Neomluveni: 0
Přítomni:

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. 9. 2020 do 23. 9. 2020. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
v sále 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,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-35-6/2020 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)

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

6)

Rozpočtové opatření č. 4/2020

7)

Pronájem západní části plochy hřiště na pozemku parc. č. 322/15

8)

Volby do zastupitelstev krajů

9)

Kanalizace a ČOV - informace o postupu přípravných prací

10)

Chodníky Klokočná – informace o postupu prací

11)

Akce „Čistý Ladův kraj“

12)

Různé

13)

Diskuze - otevřené fórum

Předsedající následně navrhl, aby se program doplnil o nový bod 7) Dílčí přezkoumání
hospodaření obce Klokočná za rok 2020 a o další nový bod Aktuální opatření ke Covid19, který bude zařazen do bodu Různé.
Následně vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. Nikdo se k návrhu
nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání
doplněný o nový bod 7) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2020 a o
další nový bod Aktuální opatření ke Covid- 19, který bude zařazen do bodu Různé.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-36-6/2020 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 kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 5/2020
ze dne 26. 8. 2020 a nebyly nalezeny žádné nedostatky. Proti zápisu nebyla podána žádná
námitka.

6.

Rozpočtové opatření č. 4/2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
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Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2020, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Příjmy se zvyšuji o 376.250,- Kč a výdaje se zvyšují o 20.000,- Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo se
k danému bodu 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. 4/2020, jímž se zvyšují
příjmy o 376.250,- Kč a výdaje se zvyšují o 20.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 4/2020
tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-37-6/2020 bylo schváleno.

7.

Dílčí přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2020
Předsedající informoval, že dne 18. 9. 2020 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce
Klokočná za rok 2020. Při přezkoumání byl zjištěn jediný nedostatek, že obec jako
zadavatel nezveřejnila na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na zakázku malého
rozsahu v zákonném termínu do 15 dnů od podpisu smlouvy. Jednalo se o smlouvu se
zhotovitelem Chodníků – společností Green-Project. Zastupitelstvo bylo seznámeno se
zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2020 a jeho výsledkem.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu
se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná přijímá systémové nápravné opatření a ukládá asistence
obecního úřadu, aby postupovala v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a zveřejňovala
na profilu zadavatele uzavřené smlouvy v zákonném termínu do 15 dnů od podpisu
smlouvy."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Usnesení č. U-38-6/2020 bylo schváleno.
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Pronájem západní části plochy hřiště na pozemku parc. č. 322/15
Předsedající informoval, že zastupitelstvo obce obdrželo žádost od Sdružení U chůviček
na pronájem obecního pozemku pro účel provozování Lesní školky. Na pracovní poradě
zastupitelstva se žádost posoudila a jako vhodná se vybrala západní část plochy hřiště na
pozemku parc. č. 322/15. Následně se dne 17. 8. 2020 zveřejnil záměr obce Klokočná
pronajmout západní část plochy hřiště o výměře cca 600 m2 předem určenému zájemci
Sdružení U chůviček, z.s. pro účel provozování Lesní školky, na dobu neurčitou s tří
měsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 1.500 Kč. Nájemní smlouva bude
obsahovat ustanovení, v nichž se nájemce zaváže, že krom jiného se bude o pozemek starat
s péčí řádného hospodáře, dále že rodiče dětí navštěvujících lesní školku přivážející a
odvážející své děti budou parkovat výhradně na horní návsi na pozemku par. č 322/45.
Do dnešního dne krom žádosti Sdružení U chůviček z.s. nikdo na zveřejněný záměr
nereagoval. Tudíž se jedná o jediného zájemce.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s pronájmem západní části plochy hřiště na
pozemku parc. č. 322/15 o výměře cca 600 m2 Sdružení U chůviček, z.s. pro účel
provozování Lesní školky, na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou, za roční
nájemné ve výši 1.500 Kč. Zveřejněné podmínky budou obsaženy v nájemní smlouvě."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-39-6/2020 bylo schváleno.

9.

Volby do zastupitelstev krajů
Předsedající informoval, že volby do zastupitelstev 13 krajů se uskuteční ve dnech 2. a 3.
října 2020. V pátek 2. 10. proběhne hlasování od 14:00 do 22:00, v sobotu 3. 10. od 8:00
do 14:00. Právo volit na území ČR do zastupitelstev krajů má každý státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v
obci, která náleží do územního obvodu kraje.
Ministerstvo vnitra vydalo zvláštní směrnici k zajištění hygienicko-protiepidemických
opatřeních ve volbách. Ve volební místnosti bude k dispozici dezinfekce, veškeré povrchy
budou pravidelně dezinfikovány včetně psacích potřeb a volební schránky. Do volební
místnosti je nutné vstupovat s rouškou a s komisí je třeba komunikovat z bezpečné
vzdálenosti, která bude na podlaze volební místnosti vyznačena. Pro voliče v karanténě
nebo v izolaci z důvodu onemocnění Covid-19 se zavádí možnosti zvláštního způsobu
hlasování:
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) – tato
volební stanoviště budou zřízena pro každý okres, bude jich 78. Takto může volič hlasovat
ve středu ve volebním týdnu od 7:00 do 15:00 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky – pokud občan v nařízené karanténě či
izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne do 20 hodin
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oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou
tvořit členové drive-in týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů.
Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního týdne od 7:00 hodin do soboty volebního
týdne do 14:00 hodin. Tato informace, jak volit, byla/ distribuována do poštovních
schránek.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili své případné dotazy. Nikdo
se nevyjádřil.

10. Kanalizace a ČOV - informace o postupu přípravných pracír
Předsedající informoval o aktuálním stavu přípravných prací;
• Nechali jsme posoudit zadávací projektovou dokumentaci na kanalizaci (řady). Jedná
se o PD pro výběr zhotovitele stavby (DZV). Ta je zpracována v podrobnosti PD pro
provedení stavby.
• Projektant zapracovává drobné připomínky k DZV.
• Projektant kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) finalizuje jeho část DZV.
• Finalizujeme zadávací dokumentaci výběrového řízení na Kanalizaci (řady). Ta
obsahuje Výzvu k podání nabídek, Formulář nabídky dodavatele, Vzorovou Smlouvu
o dílo a Výkaz výměr. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku.
• Předpoklad zveřejnění Výzvy (zahájení výběrového řízení) cca 5. 10. 2020.
• Předpoklad zahájení stavebních prací – leden 2021.
• Výběrové řízení na zhotovitele KČOV bude následovat – předpoklad zveřejnění výzvy
v listopadu 2020.
Předsedající dále informoval, že se v obci začaly šířit poplašné zprávy ohledně
přemrštěných poplatků za připojení. Zájmem zastupitelstva je, aby se zrealizovala
Kanalizace a KČOV a následně se připojilo co nejvíce nemovitostí. Prioritně z důvodu
zaručené ekologické likvidace splaškových vod a dále vzhledem k dotaci bude třeba mít
připojeno co nejvíce nemovitostí. Proto připravujeme motivační opatření, která používaly
a používají i jiné obce. Pravděpodobně se bude jednat o přípravu a vydání Obecně závazné
vyhlášky – poplatek za zhodnocení pozemku možností připojení na kanalizaci
vybudovanou obcí. Tou se stanoví sazby poplatku za 1 m2. Pokud se nemovitost připojí do
určité doby (pravděpodobně 6 měsíců), ten bude od poplatku osvobozen. Kdo se nepřipojí
bude muset poplatek zaplatit. Takže když se někdo připojí v tom určeném čase, tak za
připojení nebude platit žádné poplatky. Pouze si bude muset zřídit kanalizační přípojku a
u ní na veřejnou část (ve veřejně přístupném pozemku) mu obec z dotace uhradí cca 64 %.
Dále bude obec poskytovat technickou pomoc při vyřízení projektu, povolení a i realizaci.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili své případné dotazy.
Paní DŽ se dotázala, zda lze jejich dům připojit na kanalizaci a zda si lze prohlédnout
projekt? Předsedající odpověděl, že požadavky a podklady ke kanalizačním přípojkám
byly od občanů obce již odevzdány a že u jejich domu je plánováno připojení na
kanalizační řad. Pokud by měla zájem, může se v úředních hodinách přijít podívat na
projekt, jak je řešena jejich přípojka.
Pan FŽ položil otázku, kolik bude stát kanalizační přípojka? Předsedající odpověděl, že
záleží, jak daleko se nachází připojovaný pozemek od kanalizačního řadu. Dle dostupného
ceníku na internetu se cena pohybuje cca 5 000,- Kč za 1 metr běžný.
Paní DŽ se dotázala, zda bude nutné využívat kanalizační přípojku či nikoliv. Předsedající
odpověděl, že záleží na majiteli, zda bude nadále používat čističku odpadních vod či
přípojku. OZV nebude řešit vnitřní systém.

Stránka 5 z 7

Zápis č. 6/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

23. 9. 2020

Předsedající doplnil, že bude ještě třeba dořešit cenu/poplatek za službu spojenou s
odváděním a čištěním odpadních vod – tzv. stočné. Vzhledem k tomu, že každá domácnost
má jinak řešený zdroj vody, někdo vlastní studnou, někdo z veřejného vodovodu a někdo i
kombinací, bude s největší pravděpodobností poplatek stanoven v závislosti na počtu osob
užívajících nemovitost. Ten poplatek bude stanoven tak, aby byly pokryty provozní
náklady a určitý „fond oprav a rozvoj sítě“.
Pan KK se dotázal, jak bude řešeno připojení dvou domů na jednom pozemku jednoho
vlastníka. Předsedající reagoval, že případně můžou vznikat i sdružené přípojky. Každá
nemovitost, resp. každý vlastník nemovitostí, se bude řešit individuálně. Rozhodující bude
počet uživatelů nemovitosti/nemovitostí.

11. Chodníky Klokočná – informace o postupu prací
Předsedající informoval o postupu prací;
• probíhají stavební práce v severo-východní části obce,
• výkopy jsou dokončeny až k obecnímu úřadu,
• krom vlastní konstrukce chodníků se v místě budoucího křížení s kanalizačními
přípojkami osazují chráničky, do nichž při realizaci kanalizace bude osazeno
kanalizační potrubí,
• objevují se různé nepředpokládané vícepráce
o špatný stav původních šachtic
o nevyhovující mříže uličních vpustí – neumožňují osazení kalových košů
o různé „přípojky“ do dešťové kanalizace
o zanesení kanalizace
• provádí se bourací práce – starý chodník před pomníkem na návsi, stará váha, železné
řetězy – ohradníky, ….
• další etapa bude probíhat na návsi,
• poslední etapa bude prostor horní návsi - na obci.
• na závěr stavby objednáme pročištění kanalizace tlakovou vodou.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili své případné dotazy.
Paní DŽ položila dotaz, kdy budou chodníky hotové? Předsedající odpověděl, že
předpokládaný termín zhotovení je konec listopadu 2020.
Pan FŽ se zeptal, proč nebyla na chodníky použita zámková dlažba, která by navazovala
na již stávající část chodníku v obci? Předsedající odpověděl, že kamenná dlažba je hezčí,
trvanlivější, prakticky nezničitelná, a navíc žijeme v kamenickém kraji. Zvážili jsme nejen
její estetické působení, ale i to, že dotace na vybudování chodníků byla poskytnuta na 95%
nákladů. Předsedající použil příměru: „bylo by zbytečné kupovat Trabanta, když si můžeme
pořídit Passata vyšší třídy“. Domnívá se, že je to nyní již zbytečná debata, o použití kamenných kostek se tady rozhodovalo již před 2 lety, takto je i poskytnuta dotace a jakékoliv
odchylky by jedině mohly znamenat krácení té dotace.

12. Akce „Čistý Ladův kraj“
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý informoval, že v neděli 27. 9. 2020 se uskuteční tradiční akce „Čistý Ladův kraj“,
která byla na jaře zrušena a přesunuta na podzim. Akci podporuje mikroregion Ladův kraj,
který zajistil rukavice a pytle. Sraz účastníků je naplánován na 900 hod. na horní návsi v
obci. Všichni občané obce jsou na uvedenou akci zváni. Po skončení bude u hostince
zajištěno malé občerstvení.
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13. Různé
a) Aktuální opatření ke Covid-19
Předsedající informoval, že v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací
v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením.
Počty nových případů onemocnění covid-19 nadále rostou, zpomalení šíření
epidemie závisí na zodpovědném přístupu každého občana. Dodržováním
základních hygienických pravidel a preventivními opatřeními, jako jsou roušky a
používání dezinfekce, je možné riziko exponenciálního šíření koronaviru výrazně
snížit. Obec již nebude zdarma rozdávat dezinfekci všem občanům jako na jaře, ale
bude pravidelně dezinfikovat povrchy, kontejnery, prostor autobusové zastávky.
Obec nyní nabízí respirátory ohroženým skupinám obyvatel, a to seniorům ve věku
65 let a výše a chronicky nemocným. Respirátory jsou určeny pouze pro občany
obce Klokočná. Respirátor si lze vyzvednout zdarma, jeden na osobu, a to v
úředních hodinách nebo po telefonické domluvě. Ostatní občané se musí
zabezpečit sami. Jak dezinfekce, tak i roušky, či respirátory jsou všude lehce
dostupné.

14. Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi, ukončil veřejné zasedání Zastupitelstva obce
Klokočná ve 2000 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Zápis by vyhotoven dne 25. 9. 2020
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