Zápis č.4/2015 - Zasedání zastupitelstva

17.6.2015

Zápis č.4/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 17.06.2015 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

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 9.06.2015 do 16.06.2015. 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 František Bašta a pan Jan Malý,
zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzval zastupitele ke 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
Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-24-4/2015 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) Zhodnocení minulých událostí
a) Dokončení rekonstrukce OÚ
b) Slavnostní odhalení památníku
5) Rekonstrukce budovy OÚ - vyhodnocení
6) Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice – VŘ na zhotovitele
7) Rozpočtové opatření č. 3/2015
8) Účetní závěrka za rok 2014
9) Nápravná opatření k odstranění závad zjištěných při kontrole hospodaření obce za
rok 2014
10) Závěrečný účet obce
11) Odpisová směrnice – roztřídění majetku do odpisových skupin v návaznosti na
závěry kontroly o hospodaření obce za rok 2014
12) Znak obce
13) Různé
a) Dotace na zařízení na bioodpady BRKO
b) Elektronická aukce na odpady
c) Měření intenzity dopravy v obci – úsekové měření rychlosti vozidel
d) Stezka ke hřbitovu
e) Akce „Adoptuj lavičku“
f) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení návrhů na doplnění. Miloslav Rovný navrhl
zařazení do programu bodu 13) další pod body - Práce pro obec a Informace od
odborného lesního hospodáře o stavu obecních lesů.
Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k navrženému programu vyjádřili. K návrhu
se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený program zasedání změněný v bodě
13), kde přibude další pod bod - Práce pro obec a Informace od odborného lesního
hospodáře o stavu obecních lesů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-25-4/2015 bylo schváleno.
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4. Zhodnocení minulých událostí
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
a) Miloslav Rovný informoval o dokončení rekonstrukce OÚ. Zdůraznil, že
rekonstrukce byla zrealizována v rekordně krátké době a zrekapituloval jednotlivé
časové milníky této akce. Současně i stručně zrekapituloval, co všechno bylo
předmětem rekonstrukce. Dle všeobecného názoru se jednalo o velice zdařilou
rekonstrukci, která je všemi pozitivně vnímána a oceňována. Přesně v souladu
s předvolebními sliby současných zastupitelů se obci vrací do majetku a užívání na
mnoho let zrekonstruovaná budova OÚ. Závěrem poděkoval všem, kteří se na akci
podíleli.
b) Miloslav Rovný informoval o slavnostním odhalení památníku k 70. výročí
ukončení války. Připomněl, že rekonstrukce OÚ byla realizována v návaznosti na
slavnostní akt odhalení památníku k 70. výročí ukončení 2. světové války. O
realizaci památníku bylo rozhodnuto na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Současně s realizací rekonstrukce tedy probíhaly i přípravné práce na slavnostní akt.
Tak jako zrekonstruovaná budova OÚ, byl pozitivně přijat a oceňován širokou
veřejností i vlastní památník. Díky sponzorům obec do majetku získala za 1 Kč
památník, který se natrvalo stane dominantou prostoru před OÚ a symbolem smíření.
Současně připomněl, že na přípravě a organizaci slavnostního aktu se podílela velká
část obce, ale i občané mimo ní. Obec se dostala do tak perfektního stavu, v jakém
nebyla mnoho let. Miloslav Rovný zdůraznil podíl zejména Františka Bašty a
poděkoval jak jemu, tak i ostatním, za pomoc a za podporu. Celá akce byla vynikající
vizitkou a i referencí celé obce.

5. Rekonstrukce budovy OÚ - vyhodnocení
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný informoval o dokončení rekonstrukce OÚ a zrekapituloval náklady
celé akce.
Veškeré stavební náklady (investice) byly ve výši
2,065.718,- Kč
Náklady na vybavení OÚ
(kuchyňská linka, repase původního nábytku, apod.) byly ve výši 42.971,- Kč
Miloslav Rovný vysvětlil, že oproti předpokladu ze začátku dubna, kdy byla podána
žádost o dotaci z rozpočtu středočeského kraje, došlo k navýšení stavebních nákladů
o 159.264,- Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména změnou venkovních úprav –
zřízením kamenného chodníku a jeho většího rozsahu, novým zápražím z prefa desek,
a dále vícepracemi jako statické úpravy základů, základového zdiva a výměna
propadlé podlahy v čajové kuchyňce.
Předsedající vyzval zastupitele a přítomné občany, aby se k předloženému vyhodnocení
vyjádřili. Paní A. Hofmanová se zeptala, jak to vypadá s výsledkem žádosti o dotaci,
která byla podána. M. Rovný odpověděl, že rozhodování o výsledcích dotačního řízení
bude probíhat v 9. měsíci roku 2015. K návrhu se nikdo dále nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s vyčíslením celkových stavebních nákladů na
rekonstrukci budovy OÚ ve výši 2,065.718,- Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
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Hlasy:

pro:

17.6.2015

Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta

proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-26-4/2015 bylo schváleno.

6. Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice – VŘ na zhotovitele
Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu
P. Prokýšek stručně informoval o stavu přípravných prací akce/projektu „Stavební úpravy
objektu čp. 62 Klokočná“ (bývalá hasičská zbrojnice) pro účely vybudování Rodinného
centra Klokajda. P. Prokýšek oznámil, že je nutné provést drobné změny v projektové
dokumentaci a v souladu se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje bude v první polovině července 2015 vypsáno výběrové řízení, při
němž budou posuzovány následující hodnotící kritéria a váhy: 1. cena … 80 % a 2. lhůta
realizace … 20%. Z uvedeného důvodu je nutné revokovat usnesení č- 64/7/2014.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná ruší Usnesení č. U-64-7/2014 ze dne 5.11.2014 a nově
upravuje kritéria hodnocení výběrového řízení na stavební práce a dodávky spojené s
akcí „Stavební úpravy objektu čp. 62“ (bývalá hasičská zbrojnice) v návaznosti na
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace a to;
1. cena

80%

2. lhůta výstavby/realizace 20%
Zastupitelstvo obce Klokočná ukládá vypsat výběrové řízení na zhotovitele stavebních
prací formou „Výzvy“ a pověřuje pana Petra Prokýška zajištěním jak výběrového
řízení, tak i vlastní realizace stavebních úprav.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-27-4/2015 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2015
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2015, které mění
závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce.
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-

Příjmy i výdaje vzrostly o 120 500,- Kč

-

 poplatky ze psů 500 Kč

-

 poplatky za popelnice 50 000 Kč

-

 zahájení akce adoptuj lavičku 70 000 Kč

-

zpřeházení položek u Sboru dobrovolných hasičů  vyplacení dotace 30.000,- Kč

-

 Konzultační, poradenské a právní služby o 17 500,-

-

 náklady na:


Hřiště - Opravy a udržování



Nebytové hospodářství - Opravy a udržování



Hřbitov - Opravy a udržování



Sběr a odvoz KO - Neinvestiční transfery obcím



Činnost místní správy



Ostatní činnost (členské příspěvky obce v SORJ, Ladův kraj)

Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se 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. 3/2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-28-4/2015 bylo schváleno.

8. Účetní závěrka za rok 2014
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2014. Účetní
závěrka představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za účetní období k
poslednímu dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za
dané období.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Účetní závěrku za rok 2014.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
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Hlasy:

pro:

17.6.2015

Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta

proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-29-4/2015 bylo schváleno.

9. Nápravná opatření k odstranění závad zjištěných při kontrole hospodaření obce za
rok 2014
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s výsledky kontroly hospodaření obce za rok
2014 a opatřeními k odstranění zjištěných závad. Dne 14. 04. 2015 se uskutečnilo
v budově obecního úřadu přezkoumání hospodaření obce auditory z krajského úřadu. Na
základě předložených dokumentů a podkladů vypracovali Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, v které byly popsány chyby a nedostatky
hospodaření z předchozích let minulého zastupitelstva z let 2012 a 2013, které zůstaly
nenapraveny. Pokud jsou při přezkoumání hospodaření zjištěny chyby a nedostatky
vyplývají pro obce povinnosti stanovené zákonem, a to přijmout nápravná opatření.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, přijímá následná systémová nápravná opatření
k chybám, zjištěným při přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2014:
1. Zastupitelstvo obce bude odsouhlasovat a schvalovat příjmy a výdaje
uskutečněné v době rozpočtového provizoria při schvalování rozpočtu na daný
rok. Zodpovědnou osobou za toto opatření je předseda Finančního výboru obce
s termínem nápravy ihned.
2. Při účtování o oprávkách k dlouhodobému majetku bude postupováno dle
platných účetních předpisů. Zodpovědnou osobou za toto opatření je účetní
obce s termínem nápravy ihned.
3. Zastupitelstvo obce schválí odpisový plán, zařazení majetku do odpisových
skupin a jeho následné odepisování.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-30-4/2015 bylo schváleno.

10. Závěrečný účet obce
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Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2014. Každé
hospodaření musí být průběžně hodnoceno a analyzováno. Takovou analýzou je pro
rozpočet obce závěrečný účet. V závěrečném účtu jsou obsaženy všechny údaje o plnění
rozpočtu a o dalších finančních operacích. Jedná se o zhodnocení celého finančního
hospodaření obce a také hospodaření s jejím majetkem. Obsahem závěrečného účtu je
rovněž vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu. Současně se vyhodnotí
použití dotací, příspěvků apod. Rozpočet obce za rok 2014 byl změněn 4 rozpočtovými
opatřeními. Rozpočet se naplnil na 100% ve všech položkách. Byly přijaty dotace na
výměnu oken v kulturním domě, na vybudování dětského hřiště a na volby do
Evropského parlamentu a zastupitelstva obcí a současně byla vyplacena odměna bývalé
paní starostce na konci volebního období.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečte návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2014 včetně zprávy kontrolorů z Odboru kontroly Krajského úřadu
Středočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-31-4/2015 bylo schváleno.

11. Odpisová směrnice – roztřídění majetku do odpisových skupin v návaznosti na
závěry kontroly o hospodaření obce za rok 2014
Předsedající vyzve Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s odpisovou směrnicí. Obsahem směrnice je
legislativní rámec odpisového plánu, zásady pro odepisování majetku obce a pravidla pro
inventarizaci odpisů k dlouhodobému majetku.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navrženou Směrnici č. 3/2015, která obsahuje
odpisový plán a zařazení majetku do odpisových skupin a jejich následné odepisování.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
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zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-32-4/2015 bylo schváleno.

12. Znak obce
Předsedající informoval, že Obec Klokočná v současnosti užívá neoficiální znak, který
byl v roce 2002 zpracován a následně odeslán do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky s žádostí o schválení a udělení dle zákona o obcích. Návrh znaku
obsahuje motivy klokočí a studánky jakožto obecně platné a srozumitelné symboly obce
Klokočná. Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR projednal dne 28.5.2003
žádost obce Klokočná o schválení znaku a rozhodl se Předsedovi Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky nedoporučit udělení znaku pro nedodržení některých
heraldických zásad. Konkrétně bylo návrhu znaku vytčeno, že se ve znaku nevhodně
stýkají barvy (černá s modrou) a že lem u studánky je v uvedené podobě heraldicky
nepřípustným prvkem. Dále bylo doporučeno složitě ztvárněnou figuru studánky vyjádřit
zjednodušeně. Přes toto zamítnutí, aniž by došlo k úpravě návrhu znaku obce, se však
začal uvedený návrh znaku užívat jako symbol obce a během uplynulého období se stal
obecně vžitým symbolem, který je občany obce a veřejností vnímán jako daný. Současné
zastupitelstvo obce má nyní v úmyslu uvést užívání znaku do souladu se zákonem o
obcích a získat řádný souhlas s užíváním znaku, resp. jeho udělení, přičemž má zájem,
aby heraldicky správná podoba znaku v co největší možné míře odpovídala vžité původní
podobě návrhu znaku. Návrh znaku obce je tedy nově upraven a člení se do čtyř variant,
jež všechny korespondují s původní podobou neschváleného symbolu, avšak plně
korespondují se zásadami heraldické tvorby. Nový návrh znaku obce vypouští vytýkané
neheraldické prvky původního návrhu, přičemž má takovou podobu, aby znak bylo
možné popsat odbornou heraldickou terminologií, což je základním předpokladem
schválení znaku. Zastupitelstvo obce se domnívá, že volba znaku obce je velmi důležitý
krok a před rozhodnutím chce udělat průzkum, která z navržených čtyř variant je občany
obce preferována. Předsedající vyjádřil názor, že varianta č. 1 se nejvíce podobá
původnímu zažitému znaku a respektuje oba historické symboly obce Klokočné.
Blanka Habrmannová se dobrovolně přihlásila k účasti na provedení průzkumu mezi
občany staršími 18 let v obci. Do diskuse ve věci znaku obce se zapojili pan J. Sapík a
pan D. Poncar, kteří vyjádřili své názory jaké metody a techniky zvolit při realizaci
průzkumu v obci.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje za účelem zjištění většinového názoru občanů
obce provedení průzkumu, který z návrhů znaku obce je občany nejvíce preferován.
Průzkum provede do příští porady paní Blanka Habrmanová, která předá výsledky
průzkumu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0
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Usnesení č. U-33-4/2015 bylo schváleno.

13. Různé
a) Dotace na zařízení na bioodpady BRKO
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný připomněl členům zastupitelstva i všem přítomným, že v rámci SORJ
bylo požádáno o dotaci na svozovou techniku, biopopelnice a kontejnery na BRKO. Pro
obec Klokočnou se počítalo se 100 ks biopopelnic a 1 kontejnerem. Dle nově
připravovaného zákona o odpadech bude již povinnost řešit BRKO daná. SORJ tuto
dotaci získalo. V rámci SORJ by mělo vzniknout nové středisko „Odpady“. Roční
členský příspěvek na výdaje spojené s administrativou by pro všechny obce byl stanoven
ve výši 11.000,- Kč/rok/obec. Ostatní náklady by se měly rozpočítávat dle klíče, kterým
je podíl – počet obsluhovatelných objektů v obci. V Klokočné je to 100 objektů, za SORJ
se původně mělo jednat o 5.120 objektů. Dle předběžné kalkulace by roční náklady obce
Klokočná měly být ve výši cca 37.000 Kč. Dotaci SORJ získalo, ale na včerejší Valné
hromadě SORJ z tohoto projektu odstoupily Mnichovice a Všestary. Veškeré kalkulace
se proto nyní budou muset přepočítat a dát všem zbývajícím obcím k posouzení, zda nově
rozvržené náklady budou ještě pro obce únosné či ne. Původně se v rámci tohoto zasedání
zastupitelstva mělo schvalovat zapojení se obce v rámci SORJ do střediska Odpady i se
závazky z toho vyplývajícími. Je možné, že pokud se nové kalkulace budou jevit jako
únosné, bude muset být jen na toto usnesení svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva.
Blanka Habrmannová sdělila, že Směrnice Evropské unie jsou postupně promítány do
právních předpisů ČR též na úseku odpadového hospodářství. Evropa nás kritizuje za
nedůsledné třídění odpadu a údajně hrozí, že budeme v budoucnosti platit vysoké sankce,
dále vysvětlila. Do diskuse se zapojil i pan J. Sapík, který vyjádřil svůj názor, že
Evropská Unie nemá „co nařizovat“ a nepoužíval by argumenty nařízení a sankcí
v souvislosti s bioodpady.
b) Elektronická aukce na odpady
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval členy zastupitelstva i všechny přítomné, že v návaznosti na
řešení BRKO, bylo v rámci SORJ dohodnuto zrealizovat společné výběrové řízení na
službu svozu komunálního odpadu. Cílem je využít síly SORJ a výrazně srazit náklady za
tuto službu. Pro výběrové řízení se Valná hromada SORJ dohodla využít služeb
společnosti E-centre na elektronickou aukci. V zadávacích podmínkách bude podmínka,
aby cena svozu nebyla vyšší než nejnižší cena, která je v současné době v regionu. Tím
nemůže dojít k situaci, že by se služba svozu odpadu vysoutěžila dráž. Nejprve bude
probíhat standardní proces výběrového řízení, z kterého už ne všichni zájemci postoupí
do elektronické aukce, kde můžou „podhazovat“ svou nabízenou cenou pod aktuálně
nejnižší nabídku. Zkušenosti jsou, že se dosáhne úspory cca 20 – 30%. Postup, který by
měl následovat je uzavření „Smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizované
zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ a dále uzavření „Příkazní smlouvy na
výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti“. Za tuto činnost připadne
příkazníkovi odměna ve výši max. 20% z dosažené úspory vč. DPH (je v jednání snížení
této odměny), minimálně však tzv. fixní část odměny a to ve výši 150.000 Kč bez DPH.
Pro obec Klokočná poměrná část té fixní částky je ve výši 2.668 Kč. Obec Klokočná je
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pověřena SORJ ve spolupráci s jejím právníkem zajistit finální připomínky ke smlouvám
za celý SORJ.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Paní B. Habrmannová vyjádřila svůj názor, že v budoucnosti nebudou klesat náklady na
svoz odpadu. Platíme za četnost vývozu, nikoliv za množství odpadu. Pokud by došlo
k opačné situaci, lze se domnívat, že vzrostou náklady společně s investicemi do nových
technologických zařízení.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje uzavření „Smlouvy o společném postupu
zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele“ a dále
uzavření „Příkazní smlouvy na výkon zadavatelské, konzultační a poradenské činnosti“
za účelem provedení komplexní administrace zadávacího řízení veřejné zakázky na
služby svozu odpadu se společností eCENTRE a.s.“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Petr
Prokýšek, Jan Malý, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-34-4/2015 bylo schváleno.
c) Měření intenzity dopravy v obci – úsekové měření rychlosti vozidel
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý seznámil přítomné s výsledkem měření Průzkumu intenzity automobilové
dopravy v obci. Průzkum byl realizován v dubnu 2015 jako podklad k eventuálnímu
osazení úsekového měření rychlosti dopravy ve spolupráci s Městem Říčany, které
zahájilo projekt Bezpečnosti dopravy a obec Klokočná má zájem se k projektu připojit.
Cílem bylo ověřit stávající intenzitu dopravy (četnost a rychlost vozidel) v obci. Intenzita
byla měřena pomocí automatického detektoru, který byl nasazen na dvoudenní měření na
okraji obce Klokočná v obou směrech. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že denně
projede obcí cca 470 vozidel denně v obou směrech.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Miloslav Rovný doplnil, že na setkání starostů Ladova kraje se setkal se starostou Města
Říčan, Mgr. Vladimírem Kořenem, a dle jeho slov, jejich městem projede v úseku
Černokostelecké ulice 22.000 vozidel denně.
d) Stezka ke hřbitovu
Předsedající vyzval Františka Baštu, aby se ujal tohoto bodu programu.
František Bašta seznámil přítomné s postupem prací. Obec se rozhodla obnovit stezku,
aby umožnila občanům bezpečnou procházku z obce ke hřbitovu. Úpravy terénu byly
dokončeny v květnu 2015, zbývá jen dočistit zbylá místa a umístit lavičky.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Paní M. Vejříková si stezku vyzkoušela a sdělila, že je krásná. M. Rovný dodal, že cesta
je perfektní a poděkoval zejména T. Indrovi a F. Baštovi, kteří se na terénních úpravách
stezky podíleli. Dále doplnil, že se jedná o zajímavou přírodní lokalitu, která nabízí
Stránka 10 z 13

Zápis č.4/2015 - Zasedání zastupitelstva

17.6.2015

krásné výhledy do okolní krajiny. Při té příležitosti požádal Sbor dobrovolných hasičů o
pomoc při dočištění vybraných úseků stezky. A. Hofmanová slíbila, že přednese návrh
hasičům a akci spojí s čištěním rybníku na dolní návsi. D. Poncar doplnil, že „Průhon“ je
významným krajinným prvkem a je velice užitečný při čištění odpadních vod
vytékajících z obce.
e) Akce „Adoptuj lavičku“
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s výsledkem akce
„Adoptuj lavičku“. Bylo objednáno a dodáno 20 ks laviček. Z toho množství je
v současné chvíli osazeno 6 ks. K dnešnímu dni je uzavřeno 15 darovacích smluv a stále
je o adopci zájem jak z řad občanů, tak i návštěvníků obce. Společně s architektem Ing.
Tomášem Bezpalcem bylo vytipováno 32 možných míst pro osazení nových laviček vzor
BRNO. Stávající lavičky vzor MT budou pro jednotnost a z důvodu jejich lepšího
zajištění proti krádeži zabetonováním, přemístěny na méně monitorovaná místa. Na
nástěnkách a i na webových stránkách obce je možno sledovat pozice laviček. Po osazení
laviček zajistíme plechové štítky s věnováním dárců. Jsme rádi, že se celá akce skvěle
ujala.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
f) Práce pro obec
Předsedající vyzve Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval, že zastupitelé byli upozorněni jedním ze zastupitelů, který
se pohybuje mezi jinými občany obce než zbylá část zastupitelstva, na skutečnost, že
celkem 3 zastupitelé jsou zároveň zaměstnanci obce (bez jakéhokoliv výběrového řízení)
a některými občany je tato situace brána ne zcela pozitivně (fotbalovou terminologií to
nazývají „malá domů“). Proto zastupitelé byli vyzváni, aby se postupovalo zcela
transparentně a podle zásad rovného zacházení! M. Rovný připomněl, že před zahájením
volebního období nové zastupitelstvo dalo slib otevřenosti a transparentnosti a proto i
tento bod otevírá. V současné chvíli obec zaměstnává P. Hofmanovou a Š. Machaňovou
na základě pracovních smluv, které však nejsou zastupitelé a byly zaměstnány na
obecním úřadě i v minulém volebním období. Obec dále zaměstnává zastupitele F. Baštu
(údržba obce), F. Mládka (údržba obce) a B. Habrmannovou (správa webových stránek a
finanční operace) na základě dohod o provedení práce. Smlouva o dílo na údržbu obce je
uzavřena s J. Hoffmanem. M. Rovný všem přítomným sdělil výši jejich odměn, kterou
lze zjistit i na základě zřízeného transparentního účtu obce. Zaměstnání F. Bašty, F.
Mládka a B. Habrmannové je v souladu s platnou legislativou, v souladu se Směrnicí č.
1/2014 o Zadávání veřejných zakázek a dále bylo odsouhlaseno na poradě zastupitelstva
obce dne 12. 11. 2014. Odměny vyplácené zastupitelů obce na základě DPP jsou v místě
a čase obvyklé. Navíc je plněn i další předvolební slib, že se k práci pro obec využívají
místní občané. Tím, že se například zaměstnává B. Habrmanová, která nově provádí
místo pana účetního některé účetní operace, tak se platí méně panu účetnímu.
Problematiku i konzultoval se starostkou obce Struhařov, Mgr. D. Zajíčkovou. Ta mu
sdělila, že žádná výběrová řízení na podobné pozice nedělají a využívají také občany
z úřadu, např. na úklid úřadu se sazbou 1000,- Kč/měsíc. Hodinová sazba za údržbu obce
činí ve Struhařově 140,- Kč a v Klokočné je sazba nižší, a to 130,- Kč. M. Rovný dále
zmínil fakt, že na chodu a vzhledu obce je zaměstnání místních občanů (zastupitelů)
velice znát. Z důvodu zlepšení vzhledu obce, je třeba se více věnovat údržbě obce,
zejména údržbě travnatých ploch. V současné chvíli obec čelí problémům se zastaralou a
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neudržovanou mechanizací na údržbu. M. Rovný oznámil, pokud by měl někdo zájem o
sekání trávy a úklid obce, lze se přihlásit na obecním úřadě.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
g) Informace od odborného lesního hospodáře o stavu obecních lesů
Předsedající vyzval Daniela Poncara, aby se ujal tohoto bodu programu.
Daniel Poncar seznámil přítomné se stavem obecních lesů na základě zprávy od správce
lesů Ing. Tomáše Broukala o lesnických a těžebních pracích. V rámci kalamitní těžby
bylo vytěženo 21 m3 dříví v ceně 18.218,- Kč, z toho 7.140,- Kč činily náklady na těžbu,
byly provedeny opravy oplocenek na sadbu včetně vysazení nových sazenic dubu
v celkové ceně 5.200,- Kč. Ze zbývajících 5.930,- Kč bude opravena jedna velká
oplocenka a zbývající finanční částka bude doúčtována.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K informaci se nikdo nevyjádřil.
h) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Do diskuse se zapojil pan J. Krčmář a vyjádřil nespokojenost s tím, že při akci Pálení
čarodějnic byla hranice zapálena dříve, než dorazily všechny malé děti, zejména Spolek
mladých dobrovolných hasičů. Požaduje, aby se spojily jednotlivé aktivity všech sdružení
obce. M. Rovný souhlasil s tím, že je důležité koordinovat jednotlivé aktivity v obci a
omluvil se, že se učíme. J. Sapík sdělil, že je důležité, aby se základní kulturní akce
naplánovaly na rok dopředu. J. Malý vyjádřil svůj názor, že některé akce vznikají
spontánně a nelze vše přesně naplánovat. M. Rovný požadoval na předsedovi kulturní
komise, aby vyhotovil kalendář kulturních akcí na rok 2015.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná ukládá předsedovi kulturní komise, aby sestavil
kalendář kulturních akcí na zbytek roku 2015 v termínu do 10.07.2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin
František Bašta

Pávek,

Blanka

Habrmanová,

proti:
zdržel se: Petr Prokýšek, Jan Malý
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0

Usnesení č. U-35-4/2015 bylo schváleno.
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Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Klokočná ve 22.30 hod. a poděkoval všem
přítomným za účast.
Přílohy zápisu
1. Varianty znaku a vlajky obce Klokočná

Zápis byl vyhotoven dne: 23.06.2015

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová

___________________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta

___________________________

dne:

Jan Malý

___________________________

dne:

___________________________

dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný
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