Zápis č. 7/2020 – Mimořádné zasedání zastupitelstva

27. 10. 2020

Zápis č. 7/2020
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 27. 10. 2020 v 1900 hod. v zasedací místnosti OÚ Klokočná
Přítomni:
Přítomni
Omluveni:
Neomluveni:

Ing. Miloslav Rovný, Ing. arch. Tomáš Bezpalec
(distančně on-line): Ing. Pavel Kobera, Jan Malý, Tomáš Indra, Ing. Blanka
Habrmanová Ph.D.
Ing. Michaela Poncarová

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Mimořádné 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 19. 10. 2020 do 27. 10. 2020. Předsedající dále konstatoval, že 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, Tomáš Bezpalec, Pavel Kobera, Jan Malý,
Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-40-7/2020 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)

Rozpočtové opatření č. 5/2020 – vícepráce na akci Chodníky Klokočná

6)

Diskuze

Následně 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, Tomáš Bezpalec, Pavel Kobera, Jan Malý,
Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-41-7/2020 bylo schváleno.

4.

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

5.

Rozpočtové opatření č. 5/2020 – vícepráce na akci Chodníky Klokočná
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2020, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Výdaje se zvyšují o 490.000,- Kč vč. DPH z důvodu navýšení ceny díla
„Chodník v obci Klokočná“.
Navýšení ceny je dané vzniklými vícepracemi při provádění stavebních prací. Tyto
vícepráce nebylo možno předem zjistit. Charakter víceprací je převážně dán špatným
technickým stavem dešťové kanalizace realizované na začátku 70 let minulého století v
akci Z. Při provádění chodníku došlo ke kolizi s touto kanalizací a bylo nutné ji v některých
částech rekonstruovat.
Jedná se především o tyto vícepráce;
• Dokumentace pro stavební povolení počítala s přesunem stávajících uličních vpustí do
nově navržené polohy. Po odkrytí mříží však byl zjištěn jednak špatný technický stav
uložení uličních mříží a hlavně samotných šachet uličních vpustí, které byly bez kalového
koše. Z tohoto důvodu nebylo možno provést přesun stávající uliční vpusti do nové
projektované polohy. Původní uliční vpusť musela být nahrazena novou uliční vpustí k
kalovým košem.
• Dokumentace pro stavební povolení počítala s použitím buď jednostranného, nebo
oboustranného osazení štípaných kamenných chodníkových krajníků. V průběhu realizace
chodníků, zejména v případech jednostranného osazení štípaných kamenných
chodníkových krajníků ke konstrukci stávajících plotových podezdívek jednotlivých
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dotčených parcel byl zjištěn jejich staticky a technicky nevyhovují stav, případně výškové
uložení, pro instalaci jednostranného osazení štípaných kamenných chodníkových
krajníků. Proto se musela realizovat i další řada krajníků.
• Při provádění bylo dohodnuto provedení prodloužení chodníku a jeho napojení na
stávající chodník před budovou OÚ Klokočná, vč. rozšíření místní asfaltové komunikace
v tomto prostoru.
• Dále musely být rekonstruovány stávající zděné uliční vpusti a i některé části trubního
vedení.
Blanka Habrmanová informovala, že výdaje se dále zvyšují o 37.500,- Kč na sběr a odvoz
komunálních odpadů a příjmy se zvyšují o 2.000.000,- Kč (dlouhodobě přijaté půjčené
prostředky), které jsme obdržely z rozpočtu Středočeského kraje jako návratnou finanční
výpomoc na proplacení akce „Chodníky Klokočná“.
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. 5/2020, jímž se zvyšují
výdaje o 527.500,- Kč a příjmy o 2.000.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 5/2020 tvoří
Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Tomáš Bezpalec, Pavel Kobera, Jan Malý,
Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-42-7/2020 bylo schváleno.

6.

Diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskuzi a ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva obce
Klokočná ve 1945 hod.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č.5/2020
Zápis byl vyhotoven dne 1. 11. 2020
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Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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