Zápis č.6/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 31. 8. 2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné
Přítomni: MVDr. V. Danielová, Ing. P. Kobera, Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková, Akad.
Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová
Omluveni: PhDr. P. Dvořák
Celkový počet přítomných zastupitelů: 7
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 1
1. Úvod
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájila starostka obce V. Danielová, přivítala
všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. Informace o konání zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klokočná a současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“. Dle prezenční listiny je přítomna většina členů zastupitelstva a
tím je zasedání usnášeníschopné. Starostka dále předala slovo M. Poncarové, která přistoupila
ke schválení programu.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
M. Poncarová navrhla určit ověřovateli zápisu A. Bezpalcovou a P. Koberu, dále pak
zapisovatelkou Šárku Machaňovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. M. Poncarová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu A. Bezpalcovou a P. Koberu a zapisovatelem
Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Usnesení č. U – 36 – 6/2011 bylo schváleno.
3. Schválení programu
M. Poncarová seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1.
2.
3.
4.
5.

Informace o průběhu a výsledku poptávkového řízení na nového zhotovitele akce
Vodovod Klokočná - dokončení
Pověření starostky podepsáním smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na dokončení
akce Vodovod - Klokočná
Vyhláška č. 5 - komunitní kompostování
Nájem pozemku
Různé
- Hřbitov
- Pomník padlým vojínům v 1. světové válce
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6.
7.

Diskuse
Závěr

Klokočenský klobouk
Mariánská pouť
Obecní knihovna
Rezignace pana Ing. M. Rovného

K návrhu programu veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. M. Poncarová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 1
Usnesení č. U –37 – 6/2011 bylo schváleno.
3.1.) Informace o průběhu a výsledku poptávkového řízení na nového zhotovitele akce
Vodovod Klokočná – dokončení.
Starostka V. Danielová informovala o průběhu a výsledku poptávkového řízení na nového
zhotovitele akce Vodovod Klokočná – dokončení. Na základě pověření starostky výběrem
společnosti pro zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby akce „Vodovod - Klokočná“
byla vybrána firma PROVOD, která obeslala 5 firem na základě zadávací dokumentace a
výběrových parametrů. Nabídky byly hodnoceny dne 23.8. 2011 hodnotící komisí na základě
hodnotícího kritéria nejnižší nabídnuté ceny. V poptávkovém řízení na stavební práce byl
vybrán uchazeč: obchodní firma: KNOSS, s.r.o., Veselka 182/7, 664 41 Troubsko.
3.2.) Pověření starostky podepsáním smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na
dokončení akce Vodovod - Klokočná
M. Poncarová požádala zastupitelstvo obce, aby hlasovalo o zmocnění starostky Veroniky
Danielové k zahájení jednání s vybraným uchazečem na dokončení akce Vodovod –
Klokočná a dále, aby hlasovalo o zmocnění k podpisu smlouvy o dílo a případných smluvních
dodatků v rozsahu projektu a podmínek uzavřené soutěže.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná zmocňuje starostku Veroniku Danielovou k zahájení jednání
s vybraným uchazečem na dokončení akce Vodovod – Klokočná, k podpisu smlouvy o dílo a
případných smluvních dodatků v rozsahu projektu a podmínek uzavřené soutěže.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 1
Usnesení č. U –38 – 6/2011 bylo schváleno.
3.3.) Vyhláška č. 5 - komunitní kompostování
L. Javůrková seznámila přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky Obce Klokočná č.
5/2011 o systému komunitního kompostování na základě ustanovení § 10a odst. 2 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva obce.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku Obce Klokočná č. 5/2011 o systému komunitního kompostování.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 1
Usnesení č. U –39– 6/2011 bylo schváleno.
3.4.) Nájem pozemku
M. Poncarová přinesla informaci, že paní Ivaně Duňkové bude ukončena původní smlouva o
pronájmu části pozemku parc. č. 322/2 ze dne 24. 07. 2006 za účelem pěstování zeleniny a
využívání kůlny ke skladování. Obec Klokočná k datu 23. 07. 2011 ukončuje výše zmíněnou
nájemní smlouvu a je připravena uzavřít novou nájemní smlouvu, ale za jiných podmínek –
jiná výše nájemného. Nová výše nájemného bude stanovena částkou 3000,- Kč ročně. OÚ
vyvěsí záměr pronájmu uvedeného pozemku na úřední desce. Ze strany zastupitelstva nebyly
vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku parc. č. 322/2
k.ú. Klokočná (zadní část za Obecním úřadem Klokočná č. p. 61) za účelem pěstování
zeleniny. Výše nájemného bude stanovena 3000,- Kč/rok.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 1
Usnesení č. U –40 – 6/2011 bylo schváleno.
3.5.) Různé
M. Poncarová přinesla stručné informace k následujícím bodům:
a) Hřbitov
Obecní úřad nechal zpracovat geodetické polohopisné a výškopisné zaměření
obecního hřbitova v Klokočné včetně jednotlivých hrobových míst. Paní Poncarová
poděkovala panu Tesárkovi za doplnění jmen na neznámých hrobech a vyzvala občany
obce, kteří mají zájem o přidělení hrobového místa, aby se obrátili v úředních
hodinách na obecní úřad, kde se podle nového geometrického plánu domluví umístění
hrobu.
b) Pomník padlým v 1. světové válce
Paní Poncarová sdělila, že paní Staňková roz. Svatušková kontaktovala OÚ s tím, že je
na Pomníku padlým v 1. světové válce mylně uvedeno jméno jejího předka, což
doložila „stromem života“. Rodina Staňkova s největší pravděpodobností uhradí na
své náklady změnu jména z Františka Svatušky na Josefa Svatušku.
c) Cyklistická soutěž Klokočenský klobouk se bude konat v sobotu dne 17. 9. 2011.
d) Mariánská pouť se uskuteční v neděli dne 18.9.2011 od 14:00 na dolní návsi
v Klokočné za účasti Rádia BLANÍK.
e) Obecní knihovna v Klokočné – bylo provedeno anketní šetření, z jehož výsledků
vyplynul nezájem občanů obce o návštěvu knihovny (z celkem 120 anketních lístečků
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se jich schránky OÚ vrátilo pouze 17, z toho 11 stanovisek bylo zamítavých a 6
občanů by knihovnu navštěvovala pouze nepravidelně).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná navrhuje zrušit Obecní knihovnu v Klokočné.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 1
Usnesení č. U –41 – 6/2011 bylo schváleno.
f) Rezignace Ing. M. Rovného
- Starostka V. Danielová oznámila, že Ing. M. Rovný rezignoval na svůj mandát člena
zastupitelstva obce a poděkovala mu za odvedenou práci. Pan Rovný zdůvodnil svou
rezignaci v otevřeném dopise, který je zveřejněn na webových stránkách obce a na
úřední desce. Zastupitelstvo obce Klokočná reagovalo otevřeným dopisem na jeho
rezignaci, kterou Ing. M. Rovný odeslal dne 25. 8. 2011 paní starostce a všem členům
zastupitelstva obce.
3.6.) Diskuse
M. Poncarová otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
Pan J. Sapík poukazoval na to, že některé části vodovodních řadů vedou až k vrátkům
některých občanů. Někdo z přítomných připomněl, že v obecní knihovně bylo veřejné
připojení k internetu a to by mělo být zachováno. Pan Kuchař se dotazoval na poslední vývoj
v kauze „Klírov“. Na závěr pan F. Bártek oznámil všem přítomným, že byla ustanovena
Základní organizace Občanského sdružení – Občanská iniciativa Čech, Moravy a Slezska
Klokočná. Dále sdělil, že sdružení chce pomáhat lidem, jako je pan Mládek a chce připravit
besedu o Územním plánu.
3.7.) Závěr
M. Poncarová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 19.30 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
Starostka

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová
Ověřovatelé zápisu:
Ing. Pavel Kobera
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
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