Zápis č. 1/2015 - Zasedání zastupitelstva

28.1.2015

Zápis č.1/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 28.1.2015 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

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 19.1.2015 do 27.1.2015. 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 Jan Malý 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 Jana Malého 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, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-01-1/2015 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:
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1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Rozpočtové opatření č. 4/2014
5) Rozpis Rozpočtu
6) Inventury
7) Schválení Obecně závazné vyhlášky „O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Klokočná“
8) Smlouva o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov
9) Různé
a)
Masopust na Klokočné
b)
Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení návrhů na doplnění. Martin Pávek navrhl
doplnit program zasedání v bodě 7) o Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se
stanoví poplatek za zajištění režimu nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na
území obce Klokočná. Dále Martin Pávek navrhl doplnit program zasedání v bodě
„Různé“ o Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací Schválení směrnice
oběhu účetních dokladů a o Schválení smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře. Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k navrženému programu
vyjádřili. Nikdo z přítomných občanů se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený program zasedání doplněný v bodě
7) o Schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za zajištění režimu
nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce Klokočná“. Dále
doplněný v bodě „Různé“ o Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací,
Schválení směrnice oběhu účetních dokladů a o Schválení smlouvy o výkonu funkce
odborného lesního hospodáře."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-02-1/2015 bylo schváleno.

4.

Schválení rozpočtového opatření č. 4/2014
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením, které mění závazné
ukazatele rozpočtu obce tak, aby mohl být uzavřen rok 2014. Rozpočtové opatření bylo
projednání finančním výborem. Následně vyzvala zastupitele a i přítomné občany, aby
k návrhu sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Blanka Habrmanová přečetla návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. ,o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2014.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-03-1/2015 bylo schváleno.

5.

Rozpis rozpočtu
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s probíhajícími pracemi na podrobném rozpisu
rozpočtu na rok 2015, který se bude projednávat na dalším zasedání zastupitelstva.
Rozpočet na rok 2015 byl schválen a po jeho schválení se provede jeho rozpis. Rozpisem
se rozumí souhrn prací spojených s rozpracováním závazných ukazatelů schváleného
rozpočtu. Schválené závazné ukazatele rozpočtu se rozpracovávají až do
nejpodrobnějšího třídění podle rozpočtové skladby a na všech úrovních. Rozpis rozpočtu
bude zveřejněný na elektronické a fyzické úřední desce obce.

6.

Inventury
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s výsledky inventarizace majetku a závazků
obce. Byla provedena inventura, kdy se zjišťoval skutečných stav majetku a závazků
obce. Paní Habrmanová sdělila, že celkem bylo vyřazeno 59 položek z majetku obce,
které buď nebyly dohledány, nebo byly zastaralé (např. nábytek z roku 1975) anebo byly
převedeny na sbor dobrovolných hasičů (např. hasičské stejnokroje). 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 schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou ke dni
31.12.2014.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-04-1/2015 bylo schváleno.
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Schválení Obecně závazné vyhlášky „O stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na
území obce Klokočná“ a schválení Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví
poplatek za zajištění režimu nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na
území obce Klokočná
Předsedající vyzve Martina Pávka, aby se ujal tohoto bodu programu.
Martin Pávek seznámil přítomné s předkládanými obecně závaznými vyhláškami.
Důvodem předložení těchto vyhlášek zastupitelstvu ke schválení je zpřehlednit a
aktualizovat pravidla zavedené obecně závaznými vyhláškami z roku 2009. Vyhlášky
vymezují pojmy vztahující se k problematice odpadů, popisují způsob třídění odpadu,
jeho dokládání a způsob svozu. Jednoznačně popisují místa, kde jsou sběrné nádoby pro
jednotlivé složky odpadu, přesně popisují trasu, na které projíždí svozové auto a označují
lokality, kde nelze zajistit svoz odpadu. Vyhlášky také jednoznačně stanovují, kdo je
povinen mít vlastní sběrnou nádobu a kdo využívá sběrných nádob společných. Dále
jasně stanovují poplatek za komunální odpad a způsob výběru tohoto poplatku. Pan
Pávek dále oznámil, že všem občanům, kteří nezaplatili poplatek za odpad v roce 2012,
2013 a 2014, byla zaslána výzva k jeho uhrazení. 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. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-05-1/2015 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. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za zajištění režimu nakládání s
komunálním odpadem vznikajícím na území obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-06-1/2015 bylo schváleno.
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Smlouva o spolufinancování rozšíření spádové základní školy Mukařov
Předsedající Miloslav Rovný seznámil přítomné s požadavkem obce Mukařov na
spolufinancování dalšího rozšíření spádové základní školy. Předsedající podrobně
seznámil přítomné s posouzením finančního podílu obce Klokočná na investicích
spojených s rozšiřováním kapacity Základní školy Mukařov. Předsedající posoudil
procentní podíl skutečného počtu žáků z Klokočné k celkové kapacitě školy a tedy
stanovení správného „klíče“ k rozúčtovávání nákladů. Z důvodu udržení partnerských
vztahů s ostatními zaangažovanými obcemi, a i společného školského obvodu, doporučil
poskytnout další finanční příspěvek na rozšíření kapacity ZŠ ve výši 50.000,- Kč, s tím,
že se bude požadovat, aby byl uzavřen dodatek k dohodě o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy na dobu určitou na 10 let. Následně vyzval zastupitele a
i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Paní B. Motuzová vyjádřila své obavy o přijetí své vnučky do ZŠ Mukařov, která má
v září 2015 nastoupit do 1. třídy této školy. Pan M. Pávek jí ujistil, že děti, které půjdou
v letošním roce k zápisu do ZŠ v Mukařově, budou do této školy přijati. Současně nejsou
ohroženy děti, které již tuto školu navštěvují.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná bere na vědomí posouzení finančního podílu obce
Klokočná na investicích spojených s rozšiřováním kapacity ZŠ Mukařov a z něho
vycházejícího skutečného klíče k rozúčtování nákladů. Zastupitelstvo obce Klokočná
souhlasí s uzavřením smlouvy o spolufinancování rozšíření spádové základní školy
Mukařov s finanční účastí ve výši 50.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Klokočná uzavření
smlouvy podmiňuje uzavřením dodatku k dohodě o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy na dobu určitou do konce roku 2025.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-07-1/2015 bylo schváleno.

9.

Různé
a) Masopust na Klokočné
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý přinesl informaci, že akce Masopust a staročeská zabijačka na Klokočné se
z důvodů zpřísnění nového veterinárního zákona a hygienických předpisů konat nebude.
Pro konání společenských akcí podobného typu je nutné naplnit přísné legislativní
požadavky a za nedodržení přísných hygienických předpisů by obec mohla být vystavena
pokutě od Krajské hygienické správy. Podle zájmu občanů by zrušená společenská akce
mohla být nahrazena akcí Vítání jara v maskách.
b) Schválení sazebníku úhrad za poskytování informací
Předsedající vyzval Martina Pávka, aby se ujal tohoto bodu programu.
Martin Pávek seznámil přítomné se Směrnicí č. 1/2015 - Sazebníkem úhrad za
poskytování informací. Obecní úřad má povinnost poskytovat veřejnosti informace, které
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se vztahují k její působnosti, dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pan Pávek
sdělil, že z důvodu vynaložených nákladů za poskytnutí požadované informace se
zastupitelstvo obce rozhodlo stanovit sazebník úhrad za poskytnutí informací v souladu s
§5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a ve
spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení
úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. 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 Směrnici č.1/2015 - Sazebník úhrad za
poskytnutí informací obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-08-1/2015 bylo schváleno.
c) Schválení smlouvy o výkonu funkce odborného lesního hospodáře
Předsedající vyzval Daniela Poncara, aby se ujal tohoto bodu programu.
Daniel Poncar seznámil přítomné s lesním hospodařením. Oznámil, že na zasedání
komise životního prostředí (dále jen „KŽP“) se řešila možnost hospodaření v obecních
lesích. Situace v obecních lesích je následující: lesy obce Klokočná o výměře cca 24 ha
se v minulých letech nijak zvlášť neobhospodařovaly. Jsou zde přestárlé smrkové porosty
stáří 139 let. Tyto porosty již téměř nepřirůstají a hrozí u nich vnitřní hniloba kmene a
následné polomy. Je zde také několik oplocenek s výsadbou, jako pozůstatek práce Lesů
ČR. Tyto oplocenky jsou děravé a zarostlé buření. Bude tedy třeba v obecních lesích začít
hospodařit. Nejdříve zpracovat vývraty, po částech vytěžit přestárlé porosty, opravit a
vyžnout oplocenky, dosadit chybějící sazenice. Tato činnost přispěje ke zvelebení lesa a
obci přinese zároveň finanční prostředky.
Prvním krokem by měla být změna odborného lesního hospodáře (dále jen „OLH“). Tato
funkce je daná zákonem a jedná se o dozor nad činností v lesích, nikoliv o vlastní
provádění prací. V současné době obci funkci OLH vykonávají zaměstnanci Lesů ČR.
Vzhledem k nadbytku práce na státních lesních pozemcích, nemají potřebnou časovou
kapacitu (často ani motivaci) věnovat se obecním lesům, takže praktická činnost rovná se
téměř nule. Proto KŽP pozvala na své zasedání pana Ing. Tomáše Broukala, který je
lesním inženýrem a má firmu, zabývající se lesnickou činností. Pan Broukal je mimo jiné
již třetím volebním obdobím starostou obce Světic a zná dobře obecní problematiku.
V současné době vykonává funkci OLH pro několik dalších okolních obcí. Pan Broukal
mohl zajistit i provádění praktické činnosti v lese prostřednictvím svých zaměstnanců.
Tato činnost by byla prováděna tak, že z peněz získaných za prodej vytěženého dřeva, by
se část z nich použila na zalesňování a další pěstební zásahy v lese. Zbývající finance by
byly přínosem do pokladny obce.
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:
Stránka 6 z 8

Zápis č. 1/2015 - Zasedání zastupitelstva

28.1.2015

„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje změnu v odborném lesním hospodáři z Lesů
ČR na fyzickou osobu, držitele licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře,
pana Ing. Tomáše Broukala. Zastupitelstvo obce Klokočná v návaznosti na tuto změnu
pověřuje starostu obce uzavřením nové smlouvy o výkonu funkce odborného lesního
hospodáře obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-09-1/2015 bylo schváleno.
d) Schválení Směrnice Obce Klokočná č.2/2015 o oběhu účetních dokladů
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s účelem a obsahem směrnice o oběhu účetních
dokladů. Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů v souladu se
zákonem. Oběh účetních dokladů je pohyb dokladů od jejich vystavení nebo obdržení,
prověření, třídění, zaúčtování až po jejich úschovu. Následně vyzvala zastupitele a i
přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Blanka Habrmanová přečetla návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navrženou Směrnici č.2/2015 o oběhu
účetních dokladů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Petr Prokýšek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-10-1/2015 bylo schváleno.
e) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Pan F. Bártek poděkoval za vyštěrkovaný nájezd ze státní silnice na polní cestu do oblasti
U Hole. Současně se na zastupitelstvo obce obrátil s otázkou, jaké byly vynaložené
náklady za právnické služby obce v minulých letech ve věci sporu o zprůjezdnění
komunikace zřízené JZD do chatové oblasti U Hole. Bylo mu sděleno, že je to velice
složitě zpětně identifikovatelné, když se náklady na právního zástupce účtovaly převážně
paušálem. Panu Bártkovi bylo řečeno, pokud na svém požadavku trvá, tak ať si podá
žádost o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím a obecní
úřad na to bude reagovat. Pan starosta M. Rovný zdůraznil, že tento přejezd slouží
výhradně pro zemědělskou techniku - traktor, který po zemědělském pozemku ve
vlastnictví obce přejede na účelovou komunikaci podél chat U Hole, kde bude zajišťovat
zimní údržbu – průjezdnost této komunikace. Do diskuze se ještě zapojil pan J. Motyčka,
který spíše rekapituloval minulé období.
Předsedající vyzval přítomné k další diskuzi.
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Nikdo z přítomných se již nevyjádřil a předsedající stručně oznámil, co se bude
projednávat na příštím zasedání zastupitelstva. Program veřejného zasedání bude
zveřejněn na úřední desce obce.
Dále informoval, že na základě požadavku pana Ing. T. Krejčy je svolána schůzka
zastupitelstva obce s představiteli firmy Kámen Zbraslav a hlavním tématem budou
vzájemné vztahy mezi obcí a kamenolomem v lokalitě Všestary-Menčice. O výsledku
jednání (předpokládá se více setkání) bude veřejnost informována.
Jan Malý dále informoval o jednání s firmou ROPID, která je organizátorem Pražské
integrované dopravy. Žádné změny v jízdním řádu nenastanou a spojení mezi obcí
Klokočná a obcí Světice, kam docházejí místní žáci do základní školy, bohužel nebude
možné, vzhledem k nedostatečné kapacitě autobusů, které jsou využívány na jiné trasy
v případě výluk a zejména malého počtu skutečně užívajících občanů.
Předsedající ukončil ustavující zasedání nového Zastupitelstva obce Klokočná ve 2100 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.
Zápis byl vyhotoven dne:

4.2.2015

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová
Ověřovatelé zápisu:
Jan Malý

dne:

František Mládek

dne:

Starosta:
Ing. Miloslav Rovný

dne:
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