Zápis č. 4/2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva

29. 5. 2019

Zápis č. 4/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 29. 5. 2019 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

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 21. 5. 2019 do 29. 5. 2019. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan Tomáš Indra a pan Jan Malý,
zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
protinávrhů. Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k návrhu vyjádřili. K návrhu se
nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-28-4/2019 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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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)
15)
16)
17)

18)
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Schválení programu
Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Účetní závěrka za rok 2018
Závěrečný účet obce za rok 2018
Prodej části obecního pozemku parc. č. 17/11 (17/15)
Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 322/45 u č.p. 25
Smlouva o zřízení věcného břemene – poz. parc. č. 322/38, 322/41
Žádost o zřízení pozemkové služebnosti cesty a stezky – p. parc. č.361
Žádost o pronájem klubu Klokajda
Územní plánování
a) Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Klokočná
b) Změna ÚP s prvky regulačního plánu - info
Plán likvidace lomu Všestary
Dopravní automobil DA pro jednotku SDH obce Klokočná
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Informace
• Žádost o dotaci - Chodníky
• Žádost o dotaci - Sběrný dvůr
• Hřbitov – úpravy severní části hřbitova
• Kulturní akce
Různé
• Diskuze – otevřené fórum

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

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-29-4/2019 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 Pavla Koberu, aby informoval, která
usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna. Pavel Kobera informoval, že
byla kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 2/2019 ze dne 27. 3. 2019 a zápisu
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č. 3/2019 ze dne 17. 4. 2019 a nebyly nalezeny žádné nedostatky. Byla splněna všechna
usnesení a vše je v pořádku.

6.

Účetní závěrka za rok 2018
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2018. Účetní závěrka
představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za účetní období k poslednímu
dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období.
V roce 2018 obec Klokočná hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem, tj. se ziskem ve výši 1 244 893,31 Kč. Celková výše nákladů dosáhla 3 339 238,93 Kč, z toho
největší část tvořily náklady na služby ve výši 1 067 856,84, druhou nejvyšší položkou
byly odpisy dlouhodobého majetku ve výši 755 308,00 Kč, a třetí nejvyšší položkou
mzdové náklady ve výši 456 883,00 Kč. Oproti nákladům obec dosáhla výnosů v celkové
výši 4 584 132,24, z čehož největší položkou byly výnosy z daní ve výši 3 225 224,74 Kč,
druhou nejvyšší položkou byly jiné výnosy z různých dotací 633 503,00 Kč a třetí významnou část představovaly výnosy z místních poplatků ve výši 191 925,00 Kč. K 31. 12. 2018
disponovala obec finančními prostředky na bankovních účtech ve výši 3 417 649,34 Kč,
hodnota dlouhodobého hmotného majetku představovala 23 271 846,76 Kč, hodnota dlouhodobého nehmotného majetku obce představovala 530 644,00 Kč a hodnota dlouhodobého finančního majetku činila 1 705 646,05 Kč. Celková výše aktiv byla 29 135 728,15
Kč. Tento majetek obce byl financován především vlastními zdroji ve výši 28 307 354,07
Kč a cizí zdroje dosahovaly pouze 828 374,08 Kč.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Účetní závěrku za rok 2018 bez výhrad.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-30-4/2019 bylo schváleno.

7.

Závěrečný účet obce za rok 2018
Předsedající seznámil přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2018. Každé
hospodaření musí být průběžně hodnoceno a analyzováno. Takovou analýzou je pro
rozpočet obce závěrečný účet. V závěrečném účtu jsou obsaženy všechny údaje o plnění
rozpočtu a o dalších finančních operacích.
Obec hospodařila v roce 2018 podle Rozpočtu schváleného na zasedání zastupitelstva dne
20. 12. 2017 usnesením č. U-57-8/2017 s celkovými příjmy 3 095 956,- Kč celkovými
výdaji 3 438 497,38 Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 537 145,38
Kč. Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 1 214 966,75 Kč na 4 310 922,75 Kč
a snížen ve výdajích o 767 905,58 Kč na 2 660 581,80 Kč. Úprava rozpočtu proběhla na
základě šesti rozpočtových opatření.
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Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r. 2018, nedaňové příjmy byly plněny na
99 %, běžné výdaje byly naplněny na 99 %, kapitálové výdaje byly tvořeny investicí do
nákupu zahradního traktoru ve výši 131.405 Kč, investičním příspěvkem do Svazu obcí
Region Jih ve výši 76.379,60 Kč, a pořízením projektové dokumentace na chodníky ve
výši 47.542 Kč.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2018 činily celkem 328.841 Kč.
Dne 22. 2. 2019 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Při tomto
přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při
dílčím předchozím přezkoumání, které ale již byly napraveny. V průběhu přezkoumání
hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na
hospodaření územního celku v budoucnosti.
Závěrečný účet obce byl zveřejněn dne 13. 5. 2019.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2018 bez výhrad, a
tento závěrečný účet tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-31-4/2019 bylo schváleno.

8.

Prodej části obecního pozemku parc. č. 17/11 (17/15)
Předsedající informoval, že v průběhu březnového zasedání zastupitelstva došlo po 27
letech k dohodě s paní R. J. na prodeji části obecního pozemku parc. č. 17/11. Odkázal na
březnový zápis, kde je vše podrobně popsáno. Při přípravě kupní smlouvy a kontrole údajů
bylo zjištěno, že oddělovací geometrický plán z roku 2004 neodpovídá aktuálnímu stavu
v katastru nemovitostí. Musel se proto zpracovat nový geometrický plán oddělení. Nová
část pozemku, vzniklá po rozdělení, která je předmětem prodeje, je označena jako pozemek
parc. č. 17/15 k. ú. Klokočná, orná půda o výměře 108 m2 Následně byl od 13. 5. 2019 do
29. 5. 2019 zveřejněn Záměr obce prodat pozemek parc. č. 17/15 paní R.J. za dohodnutou
kupní cenu 70.000,- Kč. Obec neobdržela žádný jiný návrh.
Je připravena a oboustranně předjednána Kupní smlouva, kterou měli všichni zastupitelé
k dispozici v předstihu ke kontrole.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pavel Kobera doplnil, že celá věc je již 27 let stará, už před mnoha lety byla sepsána
smlouva o prodeji předmětného pozemku, ale nebylo možné se dohodnout na prodejní
ceně.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje prodej pozemku parc. č. 17/15, o celkové
výměře 108 m2, v k. ú Klokočná, paní Radce Janata za kupní cenu ve výši 70.000 Kč a
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pověřuje starostu obce Ing. Miloslava Rovného podpisem Kupní smlouvy, která je
Přílohou č. 2 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-32-4/2019 bylo schváleno.

9.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 322/45 u čp. 25
Předsedající informoval, že dne 15. 5. 2019 byla na OÚ doručena Žádost o odkoupení části
pozemku parc. č. 322/45. Žádost přečetl a promítnul k ní přiložený plánek.
Žádost byla projednána na pracovní poradě zastupitelstva. Jednotný názor všech
zastupitelů je, že z hlediska přínosu pro obec není v zájmu obce prodávat obecní pozemky
které tvoří významnou část veřejného prostranství. Navíc avízovaným oplocením by se
v tomto místě výrazně zhoršily rozhledové podmínky napojení místní komunikace na
silnici III. tř.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku parc. č.
322/45 u čp. 25 v k. ú Klokočná, a pověřuje starostu obce Ing. Miloslava Rovného
zajištěním příslušných legislativních podkladů a procesů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
proti:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 0

Proti 5

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-33-4/2019 nebylo schváleno.

10. Smlouva o zřízení věcného břemene - pozemky parc. č. 322/38, 322/41
Předsedající informoval, že usnesením U-19-2/2018 bylo odsouhlaseno uzavření Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeno na těchto pozemcích se společností
ČEZ Distribuce, a.s. Obsahem věcného břemene je právo umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční soustavy. V tomto případě se jedná o kabelovou přípojku NN
pro čerpací stanici obecní kanalizace. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 1.000,- Kč.
Je připravena a oboustranně předjednána Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti, kterou měli všichni zastupitelé k dispozici v předstihu ke kontrole.
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Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na
pozemcích parc. č. 322/38 a 322/41 ve prospěch Oprávněné – ČEZ Distribuce, a.s.
Obsahem věcného břemene je právo Oprávněné umístit, provozovat, opravovat a
udržovat Zařízení distribuční soustavy. Věcné břemeno se sjednává na dobu neurčitou a
zřizuje se za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč, a pověřuje starostu obce Ing.
Miloslava Rovného podpisem Smlouvy, která je Přílohou č. 3 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-34-4/2019 bylo schváleno.

11. Žádost o zřízení pozemkové služebnosti cesty a stezky – pozemek parc. č. 361
Předsedající informoval, že dne 20. 3. 2019 byla na OÚ doručena Žádost o zřízení
pozemkové služebnosti cesty a stezky. Žádost přečetl a promítnul k ní výsek z katastrální
mapy. Žádost byla dne 14. 5. 2019 žadatelkou doplněna - informovala o jednání na OŽP
MÚ Říčany a závěrem nabídla za zřízení služebnosti náhradu ve výši 10.000,- Kč. Dne 22.
5. 2019 žadatelka doplnila o souhlasné Souhrnné vyjádření OŽP.
Žádost byla projednána na zasedáních Komise životního prostředí, Stavební komise, a
dvou pracovních poradách zastupitelstva. Jednotný názor komisí, a i všech zastupitelů je,
že z hlediska přínosu pro obec není v zájmu obce zatěžovat obecní pozemky věcnými
břemeny – služebnostmi, které nemají žádný přínos pro obec. Doposud žádný pozemek ve
vlastnictví obce není zatížen služebností cesty a stezky. Vytvořil by se tak nevhodný
precedent.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje zřízení pozemkové služebnosti cesty a stezky na
pozemku parc. č. 361 ve prospěch Oprávněné, paní Petry Podařilové, za jednorázovou
náhradu ve výši 10.000,- Kč, a pověřuje starostu obce přípravou a podpisem Smlouvy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
proti:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 0

Proti 5

Usnesení č. U-35-4/2019 nebylo schváleno.
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12. Žádost o pronájem klubu Klokajda
Předsedající informoval, že dne 16. 5. 2019 byla na OÚ doručena Žádost o pronájem
prostor a představení záměru „Sdružení U chůviček, z.s.“. Dne 27. 5. 2019 byl zaslán
podrobný popis záměru (Podnikatelský záměr), který byl následně dne 28. 5. 2019 doplněn
o nabídku na měsíční nájemné ve výši 2.000,- Kč do 31. 12. 2019 a od 1. 1. 2020 ve výši
5.500,- Kč. Žádost a záměr přečetl a doplnil o komentář ze společných schůzek.
Žádost byla projednána na pracovní poradě zastupitelstva. Jednotný názor zastupitelů je,
že prezentovaný záměr je v souladu s původním záměrem, na jehož základě vznikl
Rodinný klub Klokajda, a současně v souladu i se Strategickým rozvojovým plánem obce
Klokočná. Rozšíření náplně a zefektivnění využití klubu Klokajda by mělo pozitivní přínos
pro obec. Byly by tím pokryty kompletně provozní náklady objektu + další finanční příjmy
do rozpočtu obce. Přitom by zůstala zachovaná možnost pořádání obecních kulturních akcí
ve večerních hodinách a o víkendech.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Občané se zajímali, zda nebude problém pronajímat rodinný klub z hlediska hygienických
požadavků. Předsedající odpověděl, že obec jim klub pronajme v tomto stavu a
provozovatel si musí provozní podmínky z hlediska hygienických požadavků na prostory
a svůj provoz zajistit sám.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje záměr pronájmu klubu Klokajda zájemci
Sdružení U chůviček, z.s., dle jeho nabídky z 28. 5. 2019 (která je Přílohou č. 4. tohoto
zápisu), a pověřuje starostu obce Ing. Miloslava Rovného zajištěním příslušných
legislativních procesů (zveřejněním záměru, přípravou nájemní smlouvy, atd.).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-36-4/2019 bylo schváleno.

13. Územní plánování
Předsedající požádal Tomáše Bezpalce, aby se ujal tohoto bodu programu.
Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Klokočná
Tomáš Bezpalec informoval, že se Změna č. 2 ÚP Klokočná pořizuje z povinnosti a postupem dle Stavebního zákona, a na základě rozhodnutí Krajského soudu. Bude se prověřovat
všech pět v úvahu přicházejících variant. Občanům byly promítnuty a okomentovány
všechny varianty dopravního řešení napojení komunikace „cesty do Zaječí“. Zastupitelstvo
musí o pořízení změny rozhodnout.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan PH se zeptal, zda bude obec platit poplatky z vyjmutí ze zemědělského půdního fondu.
Pan T. Bezpalec odpověděl, že si myslí, že ano. Pan JS sdělil, že mu připadá jako ideální
varianta řešení zvolit cestu lesem.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná rozhoduje o pořízení Změny č. 2 Územního plánu
Klokočná, v souladu s §47 odst. 1 stavebního zákona. Pro Změnu č. 2 ÚP Klokočná bude
zpracován návrh zadání. Změna nebude pořizována zkráceným postupem.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-37-4/2019 bylo schváleno.
Změna ÚP s prvky regulačního plánu - info
Tomáš Bezpalec informoval, že z povinnosti dle stavebního zákona odbor územního plánování a regionálního rozvoje MÚ Říčany zpracoval Zprávu o uplatňování UP, která bude
projednávána postupem dle stavebního zákona. Stavební zákon umožňuje, aby součástí
Zprávy byly i pokyny ke zpracování avizované Změně č. 3 UP o regulativních prvcích, tj.:
velikost a procento zastavěnosti pozemků, výška domů, tvar, sklon, materiál a barva střech
domů a dalších. Tím se zkrátí doba pořízení Změny č. 3 ÚP3. Stavební komise se již nyní
bude ke stavebním záměrům vyjadřovat podle připravených regulativů.

14. Plán likvidace lomu Všestary
Předsedající informoval, že dne 13. 5. 2019 proběhlo v kamenolomu Všestary místní
šetření Obvodního báňského úřadu (OBÚ) na základě žádosti organizace Kámen Zbraslav,
a.s. o povolení likvidace kamenolomu Všestary podle „Plánu likvidace kamenolomu
Všestary, ložisko Všestary – Menčice z října 2018.
Z jednání vyplynulo, že organizace KZ tento nový Plán likvidace nedostatečně projednala
s obcí Všestary a vůbec neprojednala s obcí Klokočná. Z toho důvodu jejich zástupci nebyli
oprávněni (neměli mandát) vydávat jakákoliv závazná stanoviska/souhlasy. OBÚ proto
toto jednání ukončila. Organizace KZ přislíbila dodat do 30 dnů souhlasná stanoviska obou
obcí.
V následujících dnech proto proběhlo velice intenzivní projednávání. Plán likvidace byl
podrobně projednán na dvou mimořádných pracovních poradách zastupitelstva. Proběhlo
několik trojstranných jednání obce Klokočná s obcí Všestary a organizací Kámen Zbraslav
a.s. Všemi stranami byl závěrem konstatován společný záměr s realizací aktuálního Plánu
likvidace lomu ve smyslu Plánu sanace a rekultivace. Požadavkem obou obcí je, aby
realizace plánu byla zajišťována, resp. garantována buď přímo KZ, nebo silným
důvěryhodným partnerem. Jako důvěryhodný případný partner je obcemi brána i místní
firma Šmíd Svojetice.
Všichni tři partneři projevili zájem na případném větším rozsahu zavážení lomu, oproti
současnému, již všemi dotčenými orgány projednanému částečnému zavážení lomu
ekologicky nezávadným materiálem (cca 250.000,- m3). Stále by ale mělo být zachováno
budoucí funkční využití území – plochy přírodní. Tento nový záměr bude všemi prověřen
jako případná 2. fáze likvidace lomu.
V souvislosti s realizací aktuálního Plánu likvidace lomu nabídla organizace KZ každé
obci finanční dar na ekologické účely – zlepšení a rozvoj infrastruktury obce. Výše daru
bude ve výši 5,- Kč za každou tunu materiálu uloženého v kamenolomu Všestary po dobu
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realizace plánu likvidace kamenolomu. Na tento dar je připravena Darovací smlouva (již
podepsaná ze strany KZ), kterou zkontroloval a upravil právník obce Klokočná.
Jednotný názor zastupitelů je, že prezentovaný Plán likvidace je v souladu s ÚP Klokočná
a částečné zavážení lomu ekologicky nezávadným materiálem není proti zájmům obce.
Naopak další navážka bude pojistkou proti případné budoucí obnově těžby.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan T. Bezpalec doplnil, že důležitý je princip zavážení lomu. Pan PH upřesnil význam
důležitosti zavážení lomu do budoucna na rozdíl od jeho možnosti zatopení. Pan P. Kobera
doplnil, že celá problematika má dvě jasně ohraničené části, první je ta, že zastupitelstvo
obce odsouhlasí aktuální plán a druhá se týká dalších budoucích jednání. Další diskuze
s občany se týkala způsobu a podmínek zavážení.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Plán likvidace kamenolomu Všestary, ložisko
Všestary – Menčice“ zaevidovaného OBÚ pod č.j. SBD 13027/2019/OBÚ-02, který je
Přílohou č. 5 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-38-4/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje přijetí finančního daru od společnosti Kámen
Zbraslav, a.s. na ekologické účely – zlepšení a rozvoj infrastruktury obce Klokočná. Výše
daru bude ve výši 5,- Kč za každou tunu materiálu uloženého v kamenolomu Všestary po
dobu realizace plánu likvidace kamenolomu. Současně pověřuje starostu obce Ing.
Miloslava Rovného podpisem Darovací smlouvy, která je Přílohou č. 6. tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-39-4/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje záměr, společně s obcí Všestary a společností
Kámen Zbraslav, a.s., zavezení většího rozsahu lomu ekologicky nezávadným
materiálem. Pověřuje starostu obce Ing. Miloslava Rovného poskytnutím potřebné
součinnosti na prověření tohoto záměru společností Kámen Zbraslav, a.s., resp.
projektovou společností GET s.r.o.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
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proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-40-4/2019 bylo schváleno.

15. Dopravní automobil DA pro jednotku SDH obce Klokočná
Předsedající informoval, že Obec Klokočná obdržela i druhou dotaci z KÚ SK na pořízení
dopravního automobilu ve výši 300.000,- Kč. První dotace od MV – GŘ HZS je ve výši
450.000,- Kč.
15. 3. 2019 obec vypsala výběrové řízení na „Nákup „DA“ dopravní automobil s požárním
přívěsem nákladním.“ Výběrové řízení bylo více kolové. Ukončeno bylo tedy až 20. 5.
2019. Vítězným uchazečem se stala společnost Vesta Auto Corson s.r.o. s cenou 967 247
Kč (vč. DPH). Rozdíl ceny bude hrazen z vlastních finančních prostředků obce.
Pro zástavbu DA bude použit model Ford Tranzit Custom 340. Termín dodání je do 30.
11. 2019. Do té doby bude třeba připravit kompletní agendu spojenou s provozem
automobilu a také vyřešit způsob/místo, kde bude automobil parkovat/garážovat.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje výsledek výběrového řízení na „Nákup „DA
dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním“, a pověřuje starostu obce Ing.
Miloslava Rovného podpisem Kupní smlouvy se společností Vesta Auto Corson s.r.o. za
kupní cenu 967.247,- Kč (vč. DPH).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-41-4/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná pověřuje velitele JSDHO Ing. Pavla Nováka a zastupitele
Jana Malého zajištěním kompletní agendy spojené s provozem automobilu, s termínem
nejpozději do 30. 9. 2019.
Zastupitelstvo obce Klokočná pověřuje předsedu Stavební komise Ing. arch. Tomáše
Bezpalce prověřením a následným zajištěním přípravných projektových a
inženýringových prací směřujících k realizaci stavebního záměru – stavební úpravy
rozestavěné budovy garáže/OÚ – vestavba pro účely zbrojnice JSDHO.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-42-4/2019 bylo schváleno.

16. Rozpočtové opatření č. 5/2019
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2019, kterým se mění
závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Celkem obec zvyšuje příjmy o 297.530,- Kč a zvyšují výdaje o 159.471,- Kč.
Následně předsedající prošel jednotlivé položky, kterých se rozpočtové opatření týká.
Předsedající poté vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se 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. 5/2019, jímž se navyšují
příjmy o 297.530,- Kč a navyšují i výdaje o 159.471,- Kč. Rozpočtové opatření tvoří
Přílohu č. 7 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-43-4/2019 bylo schváleno.

17. Informace:
• Žádost o dotaci - Chodníky
Předsedající informoval o aktuálním stavu hodnocení žádosti o dotaci/podporu u
Integrovaného Regionálního Operačního Programu 8. Výzvy Doprava 2018. Po prvním
hodnocení obec Klokočná podala žádost o přezkum (společně ještě se 2 obcemi). Při
přezkumu byly naše připomínky akceptovány. Po druhém hodnocení pak obsadila obec
Klokočná 3. místo. Tzn., že naše žádost by měla být v plné výši podpořena.
Pořadí je již neměnné a nelze se odvolat. Všechny projekty teď schválí Programový
výbor MAS Říčansko k předání k závěrečnému ověření způsobilosti na CRR. To může
trvat cca 2 měsíce.
Žádali jsme o podporu ve výši 3,293.081,90 Kč, což je 95% z celkových rozpočtových
nákladů ve výši 3,466.402,- Kč. V těchto částkách byly kalkulovány náklady na
Chodníky podél státní silnice a dále náklady na Modernizaci veřejného osvětlení
(výměna a doplnění stávajícího VO – LED).
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska/dotazy.
Nikdo se nevyjádřil.
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• Žádost o dotaci – Sběrný dvůr
Předsedající informoval, že naše žádost o dotaci „Výstavba sběrného dvoru v obci
Klokočná“ z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, Výzva č. 104 se
stále hodnotí. Tento týden bylo požadováno další doplnění analýzy potenciálu produkce
odpadů.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska/dotazy.
Nikdo se nevyjádřil.
• Hřbitov – úpravy severní části hřbitova
Předsedající informoval, že bylo zhotoveno nové drátěné oplocení s podhrabovými
deskami jak na nově zřizované severní části, tak i na stávající části hřbitova. Následně,
pod vedením Pavla Kobery, byl vysázen podél tohoto oplocení živý plot z habrů.
V současné době připravujeme podklady – výkazy výměr na vypsání výběrového řízení
na zhotovení kolumbária a mlatové cesty.
Předpokládá se, že v létě se budou oslovovat občané, kteří již projevili zájem o hrobové
místo, aby si z již evidovaných míst mohli vybrat.
Bude ještě doplněna OZV o výše nájemného za hrobová místa.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska/dotazy.
Pan JS si myslí, že je třeba vyřešit parkování u hřbitova. Předsedající odpověděl, že
zastupitelstvo tento problém eviduje, ale je nutno vše řešit postupně, nelze vše najednou.
• Kulturní akce
Předsedající požádal Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu. Ten jednak
zhodnotil právě proběhlé akce a informoval, že nejbližší akcí bude dětský den „Hello
Summer“, který se bude konat dne 28. 6. 2019 v Hostinci Na Klokočné pod záštitou
SDH Klokočná a agenturou TNT. V průběhu prázdnin se nebudou konat žádné akce.
V září se bude konat 2. ročník Vinobraní.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska/dotazy. Nikdo se nevyjádřil.

18. Různé
•

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

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Závěrečný účet obce 2018
Příloha č. 2 - Kupní smlouva – Obec Klokočná_RJ
Příloha č. 3. – Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemky parc. č. 322/38 a 322/41
Příloha č. 4. – Záměr/nabídka Sdružení U chůviček
Příloha č. 5. – Plán likvidace kamenolomu Všestary
Příloha č. 6. – Darovací smlouva – Kámen Zbraslav, a.s.
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Zápis byl vyhotoven dne 31. 5. 2019
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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