Zápis č. 7/2019 – Mimořádné zasedání zastupitelstva

30. 10. 2019

Zápis č. 7/2019
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 30. 10. 2019 v 1900 hod. v zasedací místnosti OÚ Klokočná
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný (dále
„předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že mimořádné 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. 10. 2019 do 30. 10. 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, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-57-7/2019 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
Projednání přijetí dotace na dopravní automobil DA pro JSDHO
Závěr

Předsedající následně navrhl doplnit program zasedání o nové body;
6) Výběrové řízení na dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění komunálního
odpadu.
7) Přijetí finančního daru na podporu činnosti a vybavení JSDHO a údržbu obce.
8) Rozpočtové opatření RO č. 8/2019.
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
mimořádného zasedání, doplněný o nové body;
6) Výběrové řízení na dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění
komunálního odpadu.
7) Přijetí finančního daru na podporu činnosti a vybavení JSDHO a údržbu obce.
8) Rozpočtové opatření RO č. 8/2019“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-58-7/2019 bylo schváleno.

4.

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

5.

Projednání přijetí dotace na dopravní automobil DA pro JSDHO
Předsedající se odkázal na předchozí zasedání na nichž se schvalovalo podání dvou žádostí
o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním),
kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3.500 kg (DA)
s požárním přívěsem nákladním kategorie 01 pro JSDHO.
Zastupitelstvo obce Klokočná dne 28. 3. 2018 schválilo podání žádostí o dotaci na pořízení
DA pro JSDHO, a to v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" MV ČR – GŘ
HZS ČR – Výzva JSDH-V2-2019 Pořízení nového dopravního automobilu, a následně v
rámci „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS" z rozpočtu
Středočeského kraje na maximální výši 750.000,- Kč. Současně schválilo závazek
spolufinancování DA.
Obě dotace nám byly odsouhlaseny.
V návaznosti na toto odsouhlasení/rozhodnutí se musí zastupitelstvem obce schválit přijetí
těchto dotací a následně požádat o vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace u MV ČR – GŘ
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HZS ČR a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace se SK dle vzoru
zveřejněném na oficiálních stránkách Středočeského kraje.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přijetím dotace na pořízení DA pro JSDHO, a
to v rámci programu "Dotace pro jednotky SDH obcí" MV ČR – GŘ HZS ČR – Výzva
JSDH-V2-2019 Pořízení nového dopravního automobilu ve výši 450.000,-Kč, a následně
i dotace v rámci „Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS" z
rozpočtu Středočeského kraje ve výši 300.000,- Kč.
Zastupitelstvo souhlasí s vydáním Rozhodnutí MV ČR – GŘ HZS ČR o poskytnutí dotace
ve výši 450.000,- Kč.
Zastupitelstvo současně souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
účelové dotace podle Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na pořízení
nového dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč na základě žádosti
HAS/DOP/037533/2019.
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce podpisem těchto dokumentů/smluv.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-59-7/2019 bylo schváleno.

6.

Výběrové řízení na dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění
komunálního odpadu
Předsedající informoval, že v minulých letech se spojilo/sdružilo 13 okolních obcí a
zorganizovalo 3 výběrová řízení na dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění
komunálního odpadu. Vítězem VŘ byla společnost FCC, se kterou máme smlouvu do
příštího srpna.
Vzhledem k velké nejistotě svozových společností z důvodu měnící se legislativy a
zejména podmínek společností provozujících skládky (enormní navýšení poplatků za
skládkovné), odmítá společnost FCC prodloužit smlouvy. Bude tedy nutné vypsat nové
VŘ.
Tak jako minule, tak i nyní chceme toto VŘ organizovat společně s dalšími okolními
obcemi, jak s těmi původními 13, tak jednáme o připojení/sdružení i s dalšími obcemi. Od
společného zadávání očekáváme lepší vyjednávací pozice. Tím, že se jedná o společné
zadávání několika obcí, musí dojít ke sdružení zadavatelů. S ohledem na výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky se bude jednat o zakázku nadlimitní ve smyslu § 25 ZVZ,
která bude zadána v nadlimitním režimu podle části čtvrté ZVZ. Vzhledem k náročnosti
celého procesu je třeba zahájit přípravu již nyní.
Na základě dobrých zkušeností z minulého VŘ chceme využít služeb společnosti Arch
consulting na zprocesování celého tohoto náročného řízení. K tomu je však potřeba
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podepsat Smlouvu o společném zadávání a Smlouvu o zabezpečení zadávacího řízení. Oba
tyto dokumenty starosta v předstihu zaslal zastupitelům k prostudování.
Pro nás pro Klokočnou, by se jednalo nákladově cca o 4. 310,- Kč (pokud neseženeme ještě
další obce – čímž by se náklady snížily).
Předsedající poté vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje účast obce ve společném zadávání – sdružení
zadavatelů pro výběrové řízení na dodavatele v oblasti odvozu, zpracování a odstranění
komunálního odpadu.
Současně zastupitelstvo schvaluje uzavření „Smlouvy o společném zadávání“
s ostatními členskými obcemi sdružení, a Smlouvy o zabezpečení zadávacího řízení se
společností Arch consulting s.r.o.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-60-7/2019 bylo schváleno.

7.

Přijetí finančního daru na podporu činnosti a vybavení JSDHO a údržbu obce.
Předsedající informoval o velkorysé nabídce manželů P. a P. K. poskytnout obci finanční
dar ve výši 50.000,- Kč na podporu činnosti a vybavení JSDHO.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 50.000,- Kč
od manželů P. a P. K. na podporu činnosti a vybavení JSDHO.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-61-7/2019 bylo schváleno.

8.

Rozpočtové opatření č. 8/2019
Předsedající informoval, že přijetím finančního daru se musí vydat rozpočtové opatření č.
8/2019, kterým se mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu
rozložení příjmů a výdajů obce. Celkem obec zvyšuje příjmy o 50. 000,- Kč.
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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. 8/2019, jímž se navyšují
příjmy o 50. 000,- Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-62-7/2019 bylo schváleno.

9.

Závěr
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva
obce Klokočná v 19. 45 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 11. 2019
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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