Zápis č. 8/2014 - Zasedání zastupitelstva

17.12.2014

Zápis č. 8/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta

Omluveni:
Neomluveni:
Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

7
0

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 9.12.2014 do 16.12.2014. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční
listiny je přítomno 7 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 ke
vznesení protinávrhů. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k návrhu vyjádřili. K návrhu
se nevyjádřil nikdo z přítomných občanů.
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, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
František Mládek, František Bašta
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 2

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-74-8/2014 bylo schváleno.

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
ustavujícího zasedání v souladu s pozvánkou. Předsedající přečetl připravený a
zveřejněný následující program:
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1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Schválení finančního Rozpočtu na rok 2015
a) Rozpočet 2015
b) Rozpočtový výhled 2016 – 2019
c) Závazné ukazatele rozpočtu
d) Odsouhlasení rozpočtu „Ladova kraje“
5) Jmenování inventarizační komise
6) Řešení školských obvodů
7) Schválení Obecně závazné vyhlášky „Stanovení společného školského obvodu“
8) Informace Mgr. Slavíka ve věci sporu „Cesta do Zaječí“
9) Schválení „Spisového řádu“
10) Schválení Směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
11) Hřbitovní řád - informace
12) Odpady
a) Řešení problematiky odpadů
b) Poplatky za popelnice
c) Výzva k úhradě nezaplacených popelnic
13) Informace Stavební komise
a) Rekonstrukce „Staré hasičárny“
b) Rozestavěný OÚ
c) Rekonstrukce stávajícího OÚ
d) Popelnicová stání
e) Koncepce řešení veřejných prostor
14) Informace Kulturní a sociální komise
a) Kulturní akce do konce roku
b) Kulturní akce v roce 2015
15) Informace Komise životního prostředí
a) Zimní údržba obce
b) Kompostárna
16) Schválení Kalkulace vodného pro rok 2015
17) Různé
a) Schválení finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů
b) Souhlas s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů na OÚ
c) Zřízení věcných břemen ve prospěch ČEZ Distribuce – kabelové vedení VN 22
kV
d) Informace co budeme projednávat na příštím zasedání zastupitelstva
e) Ostatní
18) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení návrhů na doplnění. Martin Pávek navrhl
doplnit program zasedání v bodě „Různé“ o Souhlas s umístěním nového pomníku
obětem 2. světové války v obci. Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k
navrženému programu vyjádřili. Nikdo z přítomných občanů se nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený program zasedání doplněný v bodě
„Různé“ o Souhlas s umístěním nového pomníku obětem 2. světové války v obci.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-75-8/2014 bylo schváleno.

4.

Schválení finančního Rozpočtu na rok 2015
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
a) Rozpočet 2015
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015, který byl
zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce a webových stránkách obce. Zdůraznila,
že výdaje budou zejména zaměřeny na rozvoj obce – příprava projektů splaškové
kanalizace, řešení veřejných prostranství, veřejného osvětlení, dopravně
bezpečnostní situace, oprava budov v majetku obce, nové židle do sálu Hostince na
Klokočné. Konstatovala, že navržený rozpočet je vyrovnaný. Následně vyzvala
zastupitele a i přítomné občany, aby k návrhu sdělili svá stanoviska. K návrhu se
nikdo nevyjádřil.
Blanka Habrmanová přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočet obce na rok 2015
dle přílohy 2 tohoto zápisu jako vyrovnaný, s celkovými příjmy 2 281 500, -Kč,
celkovými výdaji 4 339 252,- Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši
2 057 752,- Kč.“
Blanka Habrmanová nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-76-8/2014 bylo schváleno.
b) Rozpočtový výhled 2016 - 2019
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového výhledu na roky
2016 – 2019. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a
výdajích obce, ve kterých jsou promítnuty předpokládané investice do rozvoje obce.
Rok 2016
příjmy 2,054
výdaje 1,753
Rok 2017
příjmy 2,066
výdaje 1,762
výdaje 1,771
Rok 2018
příjmy 2,078
Rok 2019
příjmy 2,090
výdaje 1,780
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Následně vyzvala zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se dále nikdo nevyjádřil.
Blanka Habrmanová přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtový výhled 2016 2019, uvedený v příloze 3 tohoto zápisu.“
Blanka Habrmanová nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-77-8/2014 bylo schváleno.
c) Závazné ukazatele rozpočtu
Blanka Habrmanová navrhla, aby Závaznými ukazateli rozpočtu byly stanoveny
paragrafy. Následně vyzvala zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se dále nikdo nevyjádřil.
Blanka Habrmanová přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, stanovuje, že Závaznými ukazateli
rozpočtu jsou paragrafy.“
Blanka Habrmanová nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-78-8/2014 bylo schváleno.
d) Odsouhlasení rozpočtu „Ladova kraje“
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s návrhem rozpočtu Ladova kraje, jehož je
obec Klokočná členem. Pro rok 2015 činí příspěvek obce Klokočná celkem 6 000,Kč. Následně vyzvala zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se dále nikdo nevyjádřil.
Blanka Habrmanová přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje rozpočet Ladova kraje pro rok 2015 dle
přílohy 4 tohoto zápisu.“
Blanka Habrmanová nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-79-8/2014 bylo schváleno.
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Jmenování inventarizační komise
Předsedající v souvislosti s inventarizací majetku obce k 31.12.2014 navrhl jmenovat
inventarizační komisi ve složení; Martin Pávek, Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Za
předsedu inventarizační komise navrhl Martina Pávka. Následně vyzval zastupitele a i
přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná jmenuje inventarizační komisi ve složení; Martin Pávek,
Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Předsedou inventarizační komise jmenuje
Martina Pávka.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-80-8/2014 bylo schváleno.

6.

Řešení školských obvodů
Předsedající vyzval Martina Pávka, aby se ujal tohoto bodu programu.
Martin Pávek seznámil přítomné se současným stavem a smluvním zajištěním školských
obvodů.
• V současné době existují dvě dohody o společném školském obvodu. Jedna dohoda
byla uzavřená s obcí Světice a je platná do 30.6.2015. Druhá dohoda byla uzavřená
s obcí Mukařov společně se smlouvou o spolufinancování kontejnerové přístavby ZŠ
v Mukařově.
• Martin Pávek informoval o požadavcích OÚ Mukařov na spolufinancování rozšíření
základní školy. Tyto požadavky jsou absolutně nad rámec finančních možností obce
Klokočná. Právník obce Mgr. Slavík zpracoval právní rozbor celé situace. Mukařov
bude platnost současného společného školského obvodu podmiňovat poskytnutím
finančního příspěvku ve výši cca 650 000,- Kč. V případě, že nedojde k dohodě
s obcí Mukařov a ta vypoví společný školský obvod, bude obec Klokočná požadovat
navrácení již poskytnutého finančního příspěvku ve výši cca 400 000,- Kč. Pokud je
vytvořen společný školský obvod s obcí Mukařov, je povinností základní školy
v Mukařově přijmout všechny děti, které žádají o přijetí do této školy. Zastupitelstvo
obce Klokočná se rozhodlo nepřistoupit na stanovené finanční požadavky.
• S vedením obce Světice došlo k dohodě o nové smlouvě o společném školském
obvodu. Smlouva by se uzavírala na dobu určitou na 10 let s roční úhradou ve výši
50 000,- Kč bez ohledu na počet přijatých dětí z naší obce.
Martin Pávek doporučil odsouhlasení „Dohody o vytvoření společného školského
obvodu“ s obcí Světice. Následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu proběhla diskuze, ve které vyjádřily obavy s dopravním spojením
paní B. Černá a paní M. Vejříková. Pan J. Motyčka položil dotaz, kolik dětí v současné
chvíli navštěvuje ZŠ Mukařov. Paní B. Habrmanová odpověděla, že tuto školu navštěvuje
5 dětí a další 4 mají v budoucnosti o školu zájem. Dále sdělila, že se zastupitelstvo
zamýšlí nad možností dopravy dětí do ZŠ Světice. V současné chvíli dopravu částečně
zajišťuje pan M. Pávek.
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Martin Pávek přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením Dohody o vytvoření společného
školského obvodu s OÚ Světice na dobu určitou do 30.06.2025 s roční úhradou ve výši
50.000,- Kč.“
Martin Pávek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-81-8/2014 bylo schváleno.

7.

Schválení Obecně závazné vyhlášky „Stanovení společného školského obvodu“
Martin Pávek seznámil přítomné se smyslem a důležitostí vydání Obecně závazné
vyhlášky o stanovení společných školských obvodů jak pro ZŠ Mukařov, tak i pro ZŠ
Světice. Následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Martin Pávek přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vydáním Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy Mukařov.“
Martin Pávek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-82-8/2014 bylo schváleno.
Martin Pávek přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vydáním Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2014, kterou se stanoví část společného školského obvodu
základní školy Světice.“
Martin Pávek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-83-8/2014 bylo schváleno.
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Informace Mgr. Slavíka ve věci sporu „Cesta do Zaječí“
Předsedající vyzval právníka obecního úřadu, advokáta, pana Mgr. Slavíka, aby přítomné
informoval o probíhajícím sporu ve věci „Cesta do Zaječí“. Advokát podrobně popsal
průběh celého soudního sporu a zároveň objektivně popsal, jaké mohou být závěry tohoto
sporu a co lze jimi získat. Před Krajským soudem v Praze v současné době probíhá řízení,
v kterém vlastníci pozemků, na nichž umístili překážky, podali žalobu proti Krajskému
úřadu pro Středočeský kraj, který potvrdil rozhodnutí Obecního úřadu Klokočná jako
silničně správního úřadu o odstranění překážek s tím, že cesta má charakter veřejně
účelové komunikace. Advokát zdůraznil, že obec Klokočná není účastníkem řízení
v probíhajícím soudním sporu. Obecní úřad Klokočná zahájil exekuční řízení, ale
vlastníci pozemků požádali soud o odklad výkonu rozhodnutí a ten jim vyhověl. Advokát
se domnívá, že první jednání soudního řízení proběhne pravděpodobně na jaře roku 2015.
Dále sdělil, že obecní úřad má za to, že původní cesta je jediná přístupová cesta, existuje
již 30 let a vznikla se souhlasem tehdejších vlastníků. Současní vlastníci se však
domnívají, že cesta není jedinou možnou přístupovou cestou do oblasti v Zaječí a cesta
nevznikla se souhlasem původního vlastníka. Touto otázkou se bude zabývat krajský
soud. K uvedené problematice proběhla diskuse, do níž svými příspěvky přispěli pan F.
Bártek a pan J. Motyčka.

9.

Schválení „Spisového řádu“
Předsedající vyzval Martina Pávka, aby se ujal tohoto bodu programu.
Martin Pávek seznámil přítomné se smyslem Spisového řádu a stručně popsal jeho obsah
s odvoláním na již zveřejněný návrh tohoto řádu jak na úřední desce, tak i na webových
stránkách obce. Povinnosti v oblasti spisové služby upravuje zákon č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Spisovou službou se rozumí zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z
činnosti obce, popřípadě z činnosti jejích právních předchůdců, zahrnující jejich řádný
příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání,
ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností. Následně
vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo
nevyjádřil.
Martin Pávek přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navržený Spisový řád obce Klokočná.“
Martin Pávek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-84-8/2014 bylo schváleno.

10. Schválení Směrnice „Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“
Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu.
Petr Prokýšek seznámil přítomné se smyslem Směrnice a stručně popsal její obsah, dělení
jednotlivých postupů a odpovědností v závislosti na předpokládané hodnotě zakázky.
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Odvolal se na již zveřejněný návrh této směrnice jak na úřední desce, tak i na webových
stránkách obce. Následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Petr Prokýšek přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navrženou Směrnici č. 1/2014 – Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu.“
Petr Prokýšek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-85-8/2014 bylo schváleno.

11. Hřbitovní řád - informace
Předsedající informoval přítomné o připravovaném Hřbitovním řádu. Byly prověřovány
způsoby a podmínky úhrady nájemného za hrobové místo. V novém řádu bude opětovně
zavedeno nájemné s výrazným cenovým odlišením - zohledněním, zda se jedná o
hrobové místo osob s trvalým pobytem v obci, či mimo obec. Též budou stanoveny
podmínky pro případné prominutí platby. Bude řešeno Obecně závaznou vyhláškou.

12. Odpady
Předsedající vyzval Martina Pávka, aby se ujal tohoto bodu programu.
a) Řešení problematiky odpadů
Martin Pávek seznámil přítomné s problematikou odpadů v obci. V současné chvíli
je připravena Smlouva o využití systému pro nakládání s odpadem pro podnikatele
v obci. Občané obce mohou využívat Kompostárnu Struhařov, kam lze odvážet
bioodpad k likvidaci. Komplikovaná situace je v oblasti Zaječí, ale na základě
domluvy s obcí Struhařov mohou chataři odkládat komunální odpad na území jejich
obce, než se vyřeší problém s uzavřením přístupové cesty.
Martin Pávek seznámil přítomné s nově navrženou „Dohodou o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu v obci Klokočná – části u Struhařova“ mezi obcemi Struhařov a Klokočná.
Následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Martin Pávek přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navrženou Dohodou o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu v obci Klokočná – části u Struhařova s obcí Struhařov.“
Martin Pávek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-86-8/2014 bylo schváleno.
b) Poplatky za popelnice
Martin Pávek zrekapituloval základní parametry platné Obecně závazné vyhlášky
obce Klokočná č. 2/2009, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad na území
obce Klokočná. Touto vyhláškou se v obci Klokočná stanovuje poplatek za
komunální odpad vznikající na území obce.
c) Výzva k úhradě nezaplacených popelnic
Martin Pávek vyzval občany, kteří doposud nezaplatili poplatky za popelnice za
poslední 3 roky, aby tak učinili v co nejkratší době. Výzva byla zveřejněna na úřední
desce obce. Poplatek za komunální odpad lze zaplatit na obecním úřadě v pokladních
hodinách nebo převodem na účet obce Klokočná s uvedením účelu platby a jména
plátce do zprávy pro příjemce.

13. Informace Stavební komise
Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu.
a) Rekonstrukce „Staré hasičárny“
Petr Prokýšek informoval přítomné o postupu přípravných prací. Musí se upravit
projektová dokumentace, neboť projekt je chybný a akce rekonstrukce bude zahájena
na jaře roku 2015.
b) Rozestavěný OÚ
Petr Prokýšek informoval, že byla provedena odborná prohlídka objektu Stavební
komisí za účelem zmapování stavu rozestavěnosti. V současné chvíli se hledají
možnosti jeho využití, např. objekt nabídnout k pronájmu s co nejlepším záměrem,
který by doplnil chybějící služby v obci nebo vytvořil nová pracovní místa.
Pan starosta vyzval přítomné občany, aby zastupitelstvo obce podpořili svými
nápady a náměty k využití objektu.
c) Rekonstrukce stávajícího OÚ
Petr Prokýšek informoval, že je zpracována studie Rekonstrukce a přístavby OÚ.
Proběhne konzultace na Stavebním úřadu. Dopracuje se stavební část do podrobnosti
požadované Stavebním úřadem, dále se zpracují jednotlivé části projektu
elektroinstalace a zdravotechniky. Předpokládá se, že proběhne zrychlené výběrové
řízení na zateplení podkroví s realizací v lednu 2015.
Byla promítnuta prezentace – vizualizace studie.
d) Popelnicová stání
Petr Prokýšek informoval, že bylo dohodnuto, že popelnicová stání se budou řešit
koncepčně v rámci celkového řešení všech veřejných prostor. Zde se předpokládá
zapojení vysokých škol prostřednictvím architektonické studentské soutěže Fakulty
architektury ČVUT.
e) Koncepce řešení veřejných prostor
Petr Prokýšek informoval, že veřejné obecní prostory se budou řešit koncepčně jako
jeden provázaný celek v návaznosti na Územní plán a s funkčními vazbami na
stávající provozy (zastávka autobusu, hostinec). Zde se předpokládá zapojení
vysokých škol prostřednictvím architektonické studentské soutěže Fakulty
architektury ČVUT.

Stránka 9 z 14

Zápis č. 8/2014 - Zasedání zastupitelstva

17.12.2014

14. Informace Kulturní a sociální komise
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
a) Kulturní akce do konce roku
Jan Malý informoval, že poslední kulturní akce v tomto roce „Silvestrovská zábava“
se pro nedostatečný zájem konat nebude.
b) Kulturní akce v roce 2015
Jan Malý informoval, že na rok 2015 se plánují následující kulturní akce; leden –
Výroční valná hromada SDH Klokočná, Ples SDH Klokočná; únor – Masopustní
původ s ukázkou staročeské zabijačky, Dětský maškarní bál; březen – Ples okrsku
hasičů; duben – Velikonoční tradice Setkávání, Pálení čarodějnic, Vítání občánků;
květen – Májová zábava; červen – Dětský den; červenec – Sousedská zábava; září –
Myslivecké slavnosti, Klokočenský klobouk; prosince – Rozsvěcení vánočního
stromu, Mikulášská nadílka, Perníčkování.

15. Informace Komise životního prostředí
a) Zimní údržba obce
Předsedající vyzval Františka Baštu, aby informoval o zajištění zimní údržby.
František Bašta informoval přítomné, že zimní údržba obce bude zajišťována jak
současnou mechanizací v majetku obce, tak i zapůjčeným traktorem s radlicí.
Obsluhu traktoru bude zajišťovat František Bašta a František Mládek. Údržba se
bude provádět dle „Plánu údržby“.
b) Kompostárna
Předsedající vyzval Martina Pávka, aby informoval o problematice kompostování
v obci a jejím zajištění.
Martin Pávek seznámil přítomné s již platným způsobem zajištění kompostování
prostřednictvím kompostárny ve Struhařově. Zrekapituloval hlavní zásady procesu
kompostování a princip stávající dohody s OÚ Struhařov. Informoval o jednání se
starostkou Struhařova za účelem uzavření dodatku č. 1 ke stávající Dohodě o
partnerství a spolupráci. Původní dohoda se týkala zkušebního provozu
Kompostárny. Vyhodnocení tohoto zkušebního provozu se promítá do tohoto
dodatku. Dochází k navýšení ceny za zpracování biologicky rozložitelného odpadu o
50,- Kč na 550,- Kč se stanovením rezervované kapacity pro obec Klokočná.
Martin Pávek doporučil uzavření dodatku. Následně vyzval zastupitele a i přítomné
občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Martin Pávek přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o partnerství a
spolupráci s obcí Struhařov.“
Martin Pávek nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-87-8/2014 bylo schváleno.
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16. Schválení kalkulace vodného pro rok 2015
Předsedající informoval o konání Valné hromady SORJ, jehož je obec Klokočná členem.
Na VH byla předložena kalkulace nové ceny vodného pro rok 2015. Oproti předchozímu
období dochází k navýšení ceny o 1 Kč. Z 33,64 Kč na 34,64 Kč bez DPH, tedy 39,84
Kč/m3 včetně DPH.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu
se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje úpravu ceny vodného pro rok 2015 na částku
34,64 Kč/m3 (bez DPH).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-88-8/2014 bylo schváleno.

17. Různé
a) Schválení finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů
Předsedající informoval, že OÚ každoročně poskytuje Sboru dobrovolných hasičů
finanční dotaci ve výši 30.000,- Kč. Na své poradě se zastupitelé dohodli, že na rok
2015 poskytnou stejnou dotaci ve výši 30.000,- Kč. Dotace bude určena na činnost
mladých hasičů, na údržbu výzbroje, výstroje, PHM, kulturní a sportovní činnost
(která bude koordinována s činností Kulturní a sociální komise), soustředění pro
mladé hasiče a vyčištění požární nádrže.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje poskytnutí finanční dotace ve výši
30.000,- Kč Sboru dobrovolných hasičů Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-89-8/2014 bylo schváleno.
b) Souhlas s umístěním sídla Sboru dobrovolných hasičů na OÚ
Předsedající informoval, že OÚ byl požádán o souhlas s umístěním sídla Sboru
dobrovolných hasičů na OÚ. Na své poradě se zastupitelé dohodli, že žádosti vyhoví.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s umístěním sídla Sboru dobrovolných
hasičů Klokočná v budově OÚ Klokočná čp. 61.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-90-8/2014 bylo schváleno.
c) Zřízení věcných břemen ve prospěch ČEZ Distribuce – kabelové vedení VN 22
kV
Předsedající informoval o probíhající komunikaci s ČEZ Distribuce ve věci uzavření
dvou smluv o zřízení věcných břemen – jejichž obsahem bude právo Oprávněné zřídit,
provozovat, opravovat a udržovat Součást distribuční soustavy, která již byla uložena na
Pozemku obce na základě nájemní smlouvy v roce 2011/2012. Smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení VB byla uzavřena v roce 2011. Předpoklad ukončení smluvních
jednání je v lednu 2015.
Předsedající doporučil uzavřít tyto smlouvy a vyzval zastupitele a i přítomné občany,
aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene akce IE-12-6000519/1 VŠESTARY VN 22kV, úsek Všestary – Klokočná a
Smlouvu o zřízení věcného břemene akce IE-12-6000548 /1 VŠESTARY VN 22kV,
úsek Všestary – Svojetice se společností ČEZ Distribuce a pověřuje starostu obce
k jejich uzavření a podepsání.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-91-8/2014 bylo schváleno.
d) Souhlas s umístěním nového pomníku obětem 2. světové války v obci
Předsedající – starosta obce informoval o jednání, na kterém byl společně
s místostarostou, a kde coby zástupci obce byli osloveni/požádáni o souhlas
s umístěním pomníku obětem 2. světové války v obci Klokočná při příležitosti 70.
výročí konce 2. světové války. Jedná se o umístění pomníku zhotoveného
z přírodního kamene – pískovce se sedícími třemi orly z bronzu symbolizujícími
smíření národů. Výška celého pomníku včetně podstavce je 6,5 m. Autorem je
akademický sochař Michal Moravec. Zřízení pomníku je podporováno ruskou i
německou ambasádou a i Krajským úřadem Středočeského kraje.
Pro umístění pomníku byl navržen prostor před OÚ, který se plánuje otevřít a
pojmout jako malý parčík.

Stránka 12 z 14

Zápis č. 8/2014 - Zasedání zastupitelstva

17.12.2014

Předsedající doporučil souhlasit s tímto umístěním a využít celého tohoto „Projektu“
ke zviditelnění obce a získání maximální podpory institucí a úřadů ke zkvalitnění
vzhledu obce.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K
návrhu umístění pomníku proběhla diskuse, do níž svými příspěvky přispěli pan J.
Sapík a pan J. Motyčka.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s umístěním pomníku obětem 2. světové
války v prostoru před obecním úřadem, který bude upraven v parčík přístupný
veřejnosti.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
Petr Prokýšek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-92-8/2014 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh další usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná ukládá starostovi a předsedovi Stavební komise
zajistit veškeré přípravné a projektové práce spojené s rekonstrukcí a přístavbou
obecního úřadu Klokočná a i vlastní realizaci stavebních prací tak, aby bylo
umožněno důstojné odhalení pomníku k 70. výročí ukončení 2. světové války.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová,
František Mládek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
Petr Prokýšek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-93-8/2014 bylo schváleno.
e) Informace, co budeme projednávat na příštím zasedání zastupitelstva
Předsedající, Miloslav Rovný, informoval, že na příštím veřejném zasedání
zastupitelstva obce, které se bude konat dne 13.02.2015 od 1900 v sále Hostince na
Klokočné bude projednán:
• Rozpočtové opatření č. 1/2015
• Strategický rozvojový plán obce Klokočná
• Hřbitovní řád
Program veřejného zasedání bude zveřejněn na úřední desce obce.

16. Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi. Paní A. Hofmanová poděkovala jménem Sboru
dobrovolných hasičů Klokočná za finanční dotaci ve výši 30.000,- Kč. Paní B. Černá
oznámila, že křížek u zvoničky na dolní návsi v obci je nakřivo a požádala zastupitelstvo
o nápravu.
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Předsedající ukončil ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Klokočná ve 2155 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu
1.

Prezenční listina

2.

Návrh rozpočtu na rok 2015 a závazné ukazatele

3.

Rozpočtový výhled na roky 2016-2019

4.

Rozpočet Ladova kraje na rok 2015

Zápis byl vyhotoven dne:

21.12.2014

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

Ověřovatelé zápisu:
František Bašta

dne:

František Mládek

dne:

Starosta:
Ing. Miloslav Rovný

dne:
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