Zápis č. 1 - Veřejné zasedání zastupitelstva

25. 1. 2017

Zápis č. 1/2017
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 25. 1. 2017 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta, František
Mládek, Martin Pávek
Omluveni: Ing. Blanka Habrmanová PhD.
Neomluveni:
Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil místostarosta obce Martin Pávek
(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 17. 1. 2017 do 25. 1. 2017. 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 František Bašta a pan František
Mládek, 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 Františka Baštu a pana
Františka Mládka, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-1-1/2017 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. 8/2016
7) Inventarizace majetku za rok 2016
8) Kanalizace a ČOV Klokočná – pozemky pro KČOV
9) Výběrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“
10) Různé
 Poplatky za komunální odpad na rok 2017
 Nájemní smlouvy na hrobová místa
 Kulturní akce – Přednáška Réunion
 Diskuze – otevřené fórum
Předsedající navrhnul z programu zasedání vypustit bod 8), protože není nic nového, co
je třeba projednat, nebo o čem je třeba informovat
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. Předsedající
vyzval přítomné občany, aby se k navrženému programu vyjádřili. Petra Hofmanová
navrhla přečíst svůj komentář k pořádání kulturních akcí v obci a zařadit jej do programu.
Další dotaz směřoval na bod, který se týkal Kanalizace a ČOV Klokočná. P. Prokýšek
doplnil, že v tomto bodě nedošlo k žádnému posunu, projektanti nemají žádné nové
dokumenty a nelze tudíž sdělit žádné nové skutečnosti. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
zasedání ve kterém bude vypuštěn bod 8) a zařazen další podbod v bodu různé –
Informace o pořádání kulturních akcí v obci Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-2-1/2017 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 oznámil, že kontrolní výbor v lednu 2017 nezasedal a výsledek kontroly
plnění usnesení obou zápisu č. 1/2017 a č. 7/2016 bude oznámen předsedou kontrolního
výboru panem F. Mládkem na následujícím veřejném zasedání.
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Rozpočtové opatření č. 8/2016
Předsedající seznámil přítomné, že je třeba připravit rozpočet 2016 na jeho uzavření a
upravit jeho jednotlivé položky tak, aby se co nejvíce blížily skutečnému stavu čerpání.
Toto zajišťuje rozpočtové opatření č. 8/2016, které mění závazné ukazatele rozpočtu obce
tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a výdajů obce. Rozpočtové opatření je
nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající pro vysvětlení okomentoval jen ty nejvýznamnější pohyby:
1) Paragraf 2321 – položka 2329 – Odvádění a čišt. odp. vod a nakládání s kaly – Ostatní
nedaňové příjmy j.n. – pokles o 180 000 Kč – jednalo se pouze o záruku uchazečů o
zpracování projektové dokumentace na Vodovod a kanalizaci, která se po skončení
výběrového řízení vracela a nejednalo se tedy o příjem.
2) Paragraf 3113 – položka 2212 – Základní školy - Sankční platby př. od jiných pokles o
405 741 Kč a
Paragraf 6402 – položka 2223 – Finanční vypořádání minulých let - Příjmy z fin.
Vypořádání min. let – nárůst o 402 807 Kč
Týká se přeúčtování finančních prostředků z vráceného příspěvku obce Klokočná na
výstavbu kontejnerů ZŠ Mukařov (včetně úroků) z paragrafu na paragraf.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
3) Paragraf 3639 – položka 2119 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. - Ostatní
příjmy z vlastní činnosti – pokles o 340 000 Kč – jedná se o poplatek za věcné břemeno,
které má ČEZ obci Klokočná uhradit za dobu, kdy kopal ve vesnici a natahoval nové
posílené vedení EE, a ještě tak neučinil.
4) Paragraf 2212 – položka 5171 – Silnice - Opravy a udržování – pokles o 50 000 Kč –
nebyly žádné výdaje na opravu silnic
5) Paragraf 2219 – položka 5171 – Ost. záležitosti pozemních komunikací – Správa a
údržba chodníků, cest – pokles o 50 000 Kč – nebyly žádné výdaje na opravu chodníků a
cest
6) Paragraf 2321 – položka 6121 – Odvád. a čišt.odp. vod a nakládání s kaly - Budovy,
haly a stavby – pokles o 100 000 Kč – nebyla provedena ještě žádná platba týkající se
projektovou dokumentaci ČOV a kanalizace v obci
7) Paragraf 3399 – Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
 Položka 5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek – nárůst o 100 000 Kč – jedná se
o přeúčtování pořízeného vybavení do rodinného klubu Klokajda z paragrafu na
paragraf
 Položka 6121 – Budovy, haly a stavby – navýšení o 275 000 Kč – jedná se o částečný
přesun z paragrafu na paragraf a částečné navýšení nákladů na dodělání rekonstrukce
Rodinného klubu Klokajda a jeho okolí
8) Paragraf 3613 –Nebytové hospodářství
 Položka 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek – pokles o 100 000 Kč – jedná
se o přeúčtování pořízeného vybavení do rodinného klubu Klokajda z paragrafu na
paragraf
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 Položka 6121 – Budovy, haly a stavby – pokles o 187 000 Kč – jedná se o přesun
nákladů na dodělání rekonstrukce Rodinného klubu Klokajda a jeho okolí z paragrafu
na paragraf
9) Paragraf 3631 – položka 5171 – Veřejné osvětlení - Opravy a udržování – pokles o 50
000 Kč – nebyly náklady na opravu veřejného osvětlení
10) Paragraf 3722 - položka 5169 – Sběr a odvoz komunálních odpadů – Nákup služeb
j.n. – navýšení o 49 000 Kč – letos byl oproti minulým letům nově svážen i bioodpad
11) Paragraf 6171 – položka 5171 – Činnost místní správy - Opravy a udržování – pokles
o 60 000 Kč – nebyly náklady na opravy či údržbu budovy obecního úřadu
Celkové plánované příjmy byly sníženy o 96 941 Kč a celkové plánované výdaje byly
sníženy o 268 700 Kč. Plánovaný schodek rozpočtu, který měl být financován z úspor na
běžném účtu, byl o 221 259 Kč nižší. 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, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-3-1/2017 bylo schváleno.

7.

Inventarizace majetku za rok 2016
Předsedající seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku a závazků obce. Byla
provedena inventarizace majetku a stavů účtů ke dni 31. 12. 2016 s následujícím
výsledkem:
 Bylo provedeno technické zhodnocení budovy bývalé hasičské zbrojnice č. p. 62 (inv.
identifikátor 002).
 Byl vyřazen notebook Dell, který se porouchal, a náklady na jeho opravu neměly již
ekonomické opodstatnění.
 Byl zařazen traktor do užívání a převeden z 042 na 022.
 Pokladní hotovost (účet 261) byl k 31. 12. 2016 nulový.
 Peníze na cestě (účet 262) byl k 31. 12. 2016 nulový.
 Na účtech pozemků nedochází k žádným změnám.
 Nebyly zjištěny žádné nedostatky s hospodařením majetku.
Předsedající navrhl odepsání kontejnerů ZŠ Mukařov (inv. číslo 042-00000001) a jejich
vyřazení z majetkové evidence Obce Klokočná; OÚ Mukařov vypověděl obci Klokočná
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smlouvu o společném školském obvodu a vrátil finanční příspěvek, který obec Klokočná
uhradila na jejich výstavbu.
Předsedající dále navrhl opravu již provedeného zaúčtování a nový způsob účtování
investičních příspěvků do Svazku obcí Region Jih. Investiční příspěvky účtované od roku
2010 do konce roku 2015 byly nesprávně zaúčtovány do nákladů (což se projevilo v
hospodářském výsledku), zatímco podle článku 4.6. stanov SORJ se jedná o majetkové
podíly (obce dohromady vlastní svazek a vše v něm, což je třeba evidovat jako vklad do
podniku neboli majetkovou účast na účtu 062 v rozvaze). Nově tedy bude účet 062
obsahovat skutečně zaplacené příspěvky obce a těmto odpovídající majetkový podíl. Ten
bude v čase narůstat podle toho, jak obec bude skládat své příspěvky na úhradu úvěrů.
Chybně provedené zaúčtování bude opraveno pomocí účtů 408 – Opravy předcházejících
účetních období a 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období a
převedeno na účet 062. K dané opravě dochází na základě výzvy SORJ.
Předsedající vyzval zastupitele k vznesení protinávrhů. Předsedající vyzval přítomné
občany, aby se k návrhům vyjádřili. K návrhům se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou ke dni
31. 12. 2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-4-1/2017 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje odepsání kontejnerů ZŠ Mukařov (inv. číslo
042-00000001) a jejich vyřazení z majetkové evidence Obce Klokočná ke dni 31. 12.
2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-5-1/2017 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje opravu již provedeného zaúčtování
investičních příspěvků do Svazku obcí Region Jih pomocí účtů 408 – Opravy
předcházejících účetních období a 432 – Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období a jejich převod a nové účtování na účet 062 ke dni 31. 12. 2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
Stránka 5 z 8

Zápis č. 1 - Veřejné zasedání zastupitelstva

25. 1. 2017

proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-6-1/2017 bylo schváleno.

8.

Výběrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný informoval, že na minulém zasedání zastupitelstva dne 21. 12. 2016 bylo
schváleno usnesení U-50-7/2016, týkající se nového výběrového řízení na „Svoz odpadu
pro Region Jih“. Po tomto schválení však došlo ze strany našeho právníka k úpravám
obou smluv a proto je třeba schválit nové znění smluv. Tyto aktualizované verze smluv
byly v předstihu poskytnuty všem zastupitelům k prostudování.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo Obce Klokočná doplňuje usnesení U-50-7/2016 o odstavec;
- schvaluje aktualizované znění Smlouvy o společném zadávání a Smlouvy o
poskytování služeb za účelem optimalizace smluvního vztahu, ve verzi z 8. 01. 2017.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-7-1/2017 bylo schváleno.

9.

Různé
o Poplatky za komunální odpad na rok 2017
Předsedající informoval o poplatcích za komunální odpad na rok 2017. Poplatky za
svoz popelnic na rok 2017 jsou v následující výši:
Svoz 1 x týden
Svoz 1 x 14 dní
Svoz 1 x měsíc
Svoz sezónní

2 200,- Kč
1 510,- Kč
1 050,- Kč
1 895,- 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 2017. Obecní úřad v
současné chvíli eviduje několik neplatičů za odpad za minulý rok 2016, kterým bude
zaslána upomínka. Předsedající dále oznámil, že obecní úřad nebude povolovat
výjimky prominutí plateb za odpad ani jejich snížení.
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o Nájemní smlouvy na hrobová místa
Předsedající informoval, že v minulém roce Zastupitelstvo obce Klokočná schválilo
hřbitovní řád, Smlouvu o nájmu hrobového místa a Ceník nájmů a služeb spojených s
nájmem hrobových míst na hřbitově obce. V letošním roce se budou podepisovat
smlouvy o pronájmu. M. Rovný doplnil, že v rámci připravované studie veřejného
prostranství se počítá s rozšířením hřbitova, neboť současná kapacita nestačí. Nově
vytyčený pozemek bude oplocen a místa budou označena čísly, která budou
přidělena. Hrobová místa budou zaevidována.
o Kulturní akce – Přednáška Réunion
J. Malý oznámil konání cestovatelské přednášky pana Michaela Fokta s názvem
Réunion – země kontrastů, která se bude konat 26. 1. 2017 od 19:00 v Rodinném
centru Klokajda. Vstupné je zdarma. M. Rovný doplnil, že se bude konat celý cyklus
cestovatelských přednášek a příště bude na programu Korsika. J. Malý dále pozval
občany na Hasičský bál, který se koná dne 28. 1. 2017 v kulturním sále Hostince Na
Klokočné. K tanci a poslechu zahraje kapela Excellent.
o Informace o pořádání kulturních akcí v obci Klokočná
Petra Hofmanová přečetla informaci, která se týkala spekulací o pořádání kulturních
dětských akcí, jejich financování a nakládání s vydělanými penězi. Z vybraného
vstupného a tomboly se pokračovalo v pořádání těchto akcí, např. maškarní bál,
dětské dny, jen mikulášská nadílka byla konána ve spolupráci s obecním úřadem,
který financoval balíčky pro místní děti. Ze získaných peněz se zakoupila houpačka
před hostincem, mixér, aparatura a helmy pro dětské hasiče. Peníze nebyly vkládány
na žádný účet, a tak zůstaly u P. Hofmanové, která dne 25. 1. 2017 zaslala
sponzorským darem částku ve výši 16. 000,- Kč na číslo účtu Obecního úřadu
Klokočná za účelem pořádání kulturních akcí, o něž lze zažádat.
o Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Klokočná v 19.37 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 8/2016
Zápis byl vyhotoven dne 28. 1. 2017.
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:
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František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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