Zápis č.6/2015 - Zasedání zastupitelstva

14.10.2015

Zápis č.6/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 14. 10. 2015 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., Jan Malý,
František Bašta, František Mládek
Omluveni: Petr Prokýšek
Neomluveni: 0
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 6. 10. 2015 do 13. 10. 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 František
Mládek, zapisovatelkou 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
Františka Mládka, zapisovatelkou paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-52-6/2015 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) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
6) Rozpočtové opatření č. 5/2015
7) Informace o přezkoumání hospodaření obce
8) Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze SFROM 2015 na akci Rekonstrukce OÚ
9) Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice – VŘ na zhotovitele
10) Výběrové řízení na těžbu v obecních lesích
11) Výběrové řízení na komunální techniku pro obecní účely
12) Dodatek ke smlouvě o společném školském obvodu - Světice
13) Různé
a)

Informace o řešení BRKO a elektronické aukci

b)

Informace o dění ve Stavební komisi

c)

Informace o odsouhlasení znaku a vlajky obce

d)

Informace o akci „Adoptuj lavičku“

e)

Diskuze – otevřené fórum

Předsedající navrhl z programu vypuštění bodu 12) Dodatek ke smlouvě o společném
školském obvodu, který se vzhledem k finanční situaci obce stává bezpředmětným. Dále
navrhl zařazení do programu nového bodu 12) Lom Všestary a současně do bodu 13)
další podbod "Stav obecního rozhlasu a možnosti řešení" a "Přehled kulturních akcí do
konce roku 2015". Předsedající vyzval zastupitele ke vznesení dalších návrhů na
doplnění. 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
12), kde místo Dodatku ke smlouvě o společném školském obvodu se bude projednávat
lom Všestary, a v bodě 13), kde přibudou další podbody - 1. Stav obecního rozhlasu a
možnosti řešení, 2. Přehled kulturních akcí do konce roku 2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-53-6/2015 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání

Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.
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Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání

Předsedající vyzval předsedu Kontrolního výboru Františka Mládka, aby informoval,
která usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna. Pan F. Mládek přečetl
zápis kontrolního výboru ze dne 21.9.2015. Na základě provedené kontroly zápisu
č.4/2015 z hlediska plnění přijatých usnesení, nebyly kontrolním výborem nalezeny
žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 5/2015

Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/2015, které mění
závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Rozpočtové opatření bylo zveřejněno na vývěsní desce obce a je stále
dostupné na webových stránkách obce. Rozpočtové opatření zvyšuje celkové příjmy o
1.020.000,- Kč a celkové výdaje o 1.664.000,- Kč. Obec očekává přijetí finančních
prostředků ve výši 1 mil. Kč z dotace na rekonstrukci obecního úřadu. Současně se tak
obec připravuje na koupi komunální techniky v podobě traktoru a dalších zařízení, jejímž
prostřednictvím bude zajištěna celoroční údržba obce. Jednotlivé položky rozpočtu však
budou čerpány až na základě skutečného stavu finančních prostředků na účtu obce tak,
aby nedošlo k ohrožení platební schopnosti obce. Blanka Habrmanová dále vysvětlila
princip financování ZŠ Světice na základě uzavřené Dohody o společném školském
obvodě.
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. 5/2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-54-6/2015 bylo schváleno.

7.

Informace o přezkoumání hospodaření obce
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu a
informovala o přezkoumání hospodaření obce.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že dne 29. 9. 2015 proběhlo dílčí
přezkoumání hospodaření obce v roce 2015. V průběhu hospodaření vyplynuly drobné
nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě z dílčího přezkoumání, která byla zveřejněna
na vývěsních deskách obce. Dvě chyby byly účetního charakteru, jejich napravení je na
panu účetním obce. Chyba neuveřejnění smluv na rekonstrukci OÚ na profilu zadavatele
byla již napravena. Chyba neuzavření veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace
z obecního rozpočtu (SDH a pan P. Vitouš) bude napravena jejich uzavřením a přijetím
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systémového opatření v podobě směrnice upravující pravidla pro poskytování dotací z
rozpočtu obce, která bude schválena do konce roku 2015.
Pan M. Rovný doplnil, že přezkoumání hospodaření obce i z pohledu kontrolorů dopadlo
výborně. Zpráva je zveřejněna na webových stránkách obce.

8.

Smlouva o poskytnutí účelové dotace ze SFROM 2015 na akci Rekonstrukce OÚ
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný připomněl, že jak informoval minule, tak dne 27. 07. 2015 schválilo
Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotací dle Programu 2015 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a že
žádost obce Klokočná byla schválena. V návaznosti na toto rozhodnutí se musí uzavřít
Smlouva o poskytnutí účelové dotace. Vzor této smlouvy byl zveřejněn KÚSK (odkaz na
webové stránky: http://www.kr-stredocesky.cz/documents/20541/3046085/VZOR++Smlouva+do+1+000+000+K%C4%8D.pdf/5297ba25-0fba-48d0-a044-5865c0b91183).
Finální smlouva bude připravena Odborem regionálního rozvoje na základě předložení
písemných podkladů obcí. Následně bude smlouva uzavřena. Miloslav Rovný
konstatoval, že vzor této smlouvy byl všem zastupitelům postoupen k prostudování.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
M. Pávek vznesl dotaz, kdy bude Smlouva o poskytnutí účelové dotace podepsána? M.
Rovný odpověděl, že v současné chvíli jsou složitě shromažďovány veškeré podklady,
vztahující se k rekonstrukci obecního úřadu a po jejich předložení na KÚSK bude
smlouva podepsána.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ve výši 1,000.000 Kč a současně souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze SFROM na akci Rekonstrukce OÚ Klokočná. Dále pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-55-6/2015 bylo schváleno.

9.

Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice – VŘ na zhotovitele
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že ve výběrovém řízení na zhotovitele stavebních
úprav budovy č.p. 62 nebyla podána žádná nabídka. VŘ bylo proto zrušeno. V současné
době je větší nabídka stavebních zakázek menšího rozsahu a proto veřejná zakázka, u
které se dá očekávat přerušení prací z důvodu nedostatku finančních prostředků, je pro
stavební společnosti nezajímavá. Je tedy třeba vypsat VŘ pouze na I. etapu, na kterou má
obec od KÚSK poskytnutou dotaci. Vzhledem k tomu, že novým VŘ by se nestihl termín
Stránka 4 z 10

Zápis č.6/2015 - Zasedání zastupitelstva

14.10.2015

ukončení realizace projektu – I. etapy, požádal starosta KÚSK o prodloužení termínu.
Dne 29. 09. 2015 Rada kraje svým usnesením č. 061-33/2015/RK odsouhlasila
prodloužení termínu ukončení realizace do 31. 05. 2016 a uložila radní pro oblast
sociálních věcí uzavřít s žadatelem – obcí Klokočná dodatek smlouvy.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil. Následně sdělil, že je třeba uzavřít dvě usnesení.
Předsedající přečetl návrh prvního usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SK ze Středočeského Humanitárního Fondu, ve
kterém se upraví předpokládaný termín realizace projektu na 31. 05. 2016, a pověřuje
starostu jeho podepsáním.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-56-6/2015 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh druhého usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na
zhotovitele stavebních úprav objektu čp. 62 – I. etapu v souladu se Směrnicí č. 1/2014 a
následně pověřuje starostu obce podpisem Smlouvy o dílo s uchazečem, kterého vybere
již jmenovaná výběrová komise. Smlouva o dílo nebude mít pro obec, jako objednatele,
horší podmínky než ty, které jsou stanoveny v návrhu smlouvy, která je součástí
zadávacích podkladů VŘ.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-57-6/2015 bylo schváleno.

10. Výběrové řízení na těžbu v obecních lesích
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že na základě upozornění zastupitele Petra
Prokýška se zjistily ve výběrovém řízení na těžbu v obecních lesích procesní chyby,
nesoulad se Směrnicí obce č. 1/2014, a proto bylo celé výběrové řízení zrušeno. Bylo
dohodnuto, že budou vypsána dvě výběrová řízení; jedno na těžbu dřeva a druhé na
prodej vytěženého dřeva. Lesní hospodář bude požádán o označení stromů určených
k pokácení a k provedení jejich soupisu. Za tuto činnost mu bude uhrazena odměna.
Garantem výběrových řízení bude Petr Prokýšek.
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Předsedající následně 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-44-5/2015 a následně souhlasí s tím,
aby byla vypsána dvě nová výběrová řízení. Jedno na těžbu dřeva v obecních lesích a
druhé na prodej vytěženého dřeva. Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení
bude cena (tj. u výběrového řízení na těžbu cena nejnižší a u výběrového řízení na
prodej dřeva cena nejvyšší). Petra Prokýška pověřuje garantem obou výběrových řízení.
Výběrová komise bude ve složení; Martin Pávek – předseda a členové Blanka
Habmanová a Dan Poncar.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Mládek
proti:
zdržel se: František Bašta
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-58-6/2015 bylo schváleno.

11. Výběrové řízení na komunální techniku pro obecní účely
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že na základě Usnesení č. U-49-5/2015
z minulého zasedání zastupitelstva bylo vypsáno vícekolové výběrové řízení na „Nákup
komunální techniky pro Obec Klokočná“. Pro toto VŘ na základě dohody zastupitelstva
byla jmenována pětičlenná výběrová komise ve složení; František Bašta – předseda a
členové Jan Malý, František Mládek, Petr Prokýšek a Miroslav Kukla.
Výzva a zadávací podmínky byly adresně rozeslány 21 společnostem, zveřejněny na
webových stránkách obce, serveru www.vhodne-uverejni.cz a na Profilu zadavatele.
V 1. kole VŘ bylo odevzdáno 11 nabídek, z toho pro vysokou cenu byli vyřazeni 3
uchazeči. Do 2. kola VŘ bylo odevzdáno 7 nabídek. Nyní budou následovat technické
konzultace s vytipovanými uchazeči, kteří podali nejvýhodnější nabídky. Součástí
výběrového řízení byl návrh Kupní smlouvy, kterou uchazeči již v 1. kole VŘ
odevzdávali podepsanou. Předpokládá se, že s vybraným uchazečem bude podepsána
Kupní smlouva na celý, v konečné fázi VŘ dohodnutý, rozsah dodávky, s tím, že
dodávky jednotlivých příslušenství budou časově oddělené v závislosti na disponibilních
finančních prostředcích obce.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Miloslav Tesárek doporučil, aby byly zjišťovány reference uchazečů popř. se obec
informovala v příslušných obcích, která konkrétní techniku používá.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pro výběrové řízení na „Nákup komunální techniky pro
Obec Klokočná“ potvrzuje výběrovou komisi ve složení; František Bašta – předseda a
členové Jan Malý, František Mládek, Petr Prokýšek a Miroslav Kukla. Následně
pověřuje starostu obce podpisem Kupní smlouvy s uchazečem, kterého tato výběrová
komise vybere. Kupní smlouva nebude mít pro obec, jako kupujícího, horší podmínky
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než ty, které jsou stanoveny v návrhu smlouvy, která je součástí zadávacích podkladů
VŘ a jejíž finální verzi výběrová komise potvrdí.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-59-6/2015 bylo schváleno.

12. Lom Všestary
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný připomněl, že jak informoval při minulých zasedání, tak od začátku roku
obecní úřad jedná se zástupci Kámen Zbraslav, a.s. ohledně jejich požadavku na
pokračování v těžbě. Lom přislíbil provést různá měření, prokazující, že jeho provoz
negativně neovlivňuje životní prostředí v jeho okolí a že nemá negativní vliv na vodní
zdroje v obci a ani neobtěžuje obyvatele obce otřesy. Po dohodě na poradě zastupitelstva
se starosta obce 13.10.2015 sešel s technickým ředitelem společnosti a oznámil mu, že
zastupitelstvo obce Klokočná nesouhlasí s prodloužením těžby. Dle sdělení technického
ředitele se budou muset změnit jejich plány a musí se zpracovat projekt ukončení
provozu. Předpokládá, že by se ještě těžilo cca 1,5 roku. Pak se musí lom „odstrojit“,
upravit svahy, bermy a zlikvidovat veškerá zařízení. Poté bude následovat zdlouhavá
rekultivace zasaženého území.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Miloslav Tesárek vznesl dotaz, zda se bude v obci dělat vrt. Pan M. Rovný
odpověděl, že z důvodu nesouhlasného stanoviska s prodloužením těžby a provozu lomu
se vrt dělat nebude.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná nesouhlasí s prodloužením těžby a provozu lomu
Všestary v katastrálním území Klokočná a ukládá starostovi obce Klokočná, aby
jménem obce Klokočná vydal k záměru prodloužení těžby a provozu lomu Všestary
nesouhlasné stanovisko."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy:
pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek

Blanka

Habrmanová,

proti:
zdržel se: Jan Malý
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Usnesení č. U-60-6/2015 bylo schváleno.

13. Různé
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a) Informace o řešení BRKO a elektronické aukci
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný navázal na předchozí zasedání a informoval, že bylo ukončeno výběrové
řízení pořádané SORJ na BRKO (1. část svozové vozidlo na kontejnery + 2. část - bio
popelnice a kontejnery).
VŘ na svozové vozidlo vyhrála firma SIMED – vozidlo Mitsubishi. VŘ na bio popelnice
a kontejnery vyhrála firma Komunální technika.
Naše obec bude mít 2 ks kontejnerů a 100 ks bio popelnic. Svozové auto na kontejnery
bude spravovat Kompostárna Struhařov. Celá akce bude stát naší obec 28.136,- Kč.
Bio popelnice dostaneme v nejbližších dnech. OÚ musí připravit zásady, jak a za jakých
podmínek budeme popelnice vydávat. Názory koordinujeme i s ostatními obcemi. Bude
vyhotovena smlouva o svěření o využívání po dobu 5 let za nájemné – předpoklad 300
Kč, po uplynutí této doby připadne bio popelnice uživatelům.
Bio popelnice by měly být rozdávány po novém roce, až začne fungovat svoz – tj. po
ukončení VŘ na zajišťovatele svozu KO a BRKO. Kontejnery jsou uvažovány pro
potřeby bioodpadu z veřejných prostranství.
Přípravy pro elektronickou aukci na zajišťovatele svozu KO a BRKO (bio popelnic) stále
probíhají, v současnosti se zpracovává se podkladová analýza a zadávací podklady.
Obyvatelka chatové oblasti U hrušky vyjádřila nespokojenost se stavem popelnice na
směsný odpad, která je neustále plná trávy, listí a jablek. Upozornila, že chataři nemají
kam dávat vyprodukovaný odpad. Pan M. Rovný sdělil, že díky biopopelnicím se
bioodpad v popelnicích na směsný odpad určený chatařům omezí. Pan M. Pávek
zdůraznil, že pokud se odpady nebudou důsledně třídit, služba na svoz odpadu podraží,
neboť bude třeba přiobjednat další kontejnery.
b) Informace o dění ve Stavební komisi
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval, že Stavební komise bude i nadále pracovat bez jmenovaného
předsedy ve stejném složení, tj. Ing. arch. Tomáš Bezpalec, Ing. Čeněk Kadlec, Zdeněk
Kuchař a Jan Malý, pod řízením starostou obce. Komise jsou iniciativní a poradní orgány
starosty. Komise stále pracuje, připravuje stanoviska a podněty k jednotlivým stavebním
záměrům, či aktivitám v obci.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Tomáš Indra se zeptal, zda pan Petr Prokýšek rezignoval na funkci zastupitele. Pan
M. Rovný mu odpověděl, že nikoliv, stále funguje jako zastupitel obce.
c)

Informace o odsouhlasení znaku a vlajky obce
Předsedající informoval, že Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Parlamentu ČR
projednal a schválil návrh znaku obce Klokočná (varianta č.1). Původní znak nebyl
schválen 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. Zastupitelstvo obce se proto
rozhodlo užívání znaku uvést do souladu se zákonem o obcích a nyní získalo řádný
souhlas s jeho užíváním.

d) Informace o akci „Adoptuj lavičku“
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
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Miloslav Rovný informoval, že v současné době je tato akce ukončena. V obci je osazeno
20 nových laviček, každá má svého „patrona“. Tam, kde dárce souhlasil, jsou osazeny
štítky s věnováním/vzkazem. V rámci této akce byly tři původní lavičky přemístěny,
jedna na hřbitov, druhá na nové cestě ke hřbitovu a třetí u rybníčku Pačesů.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
e)

Stav obecního rozhlasu a možnosti řešení
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý informoval, že obec má v současné chvíli problém s vyhlašováním informací
prostřednictvím místního rozhlasu. Dle zákona je obec povinna zajistit účinné šíření
informací v krizových situacích. Hlášení místního rozhlasu je dle J. Malého pro obce
ideální způsob, jak lidem předávat důležité informace (požáry, úmrtí, konání VZ).
Existují však různé levnější varianty řešení, např. zavést informování občanů
prostřednictvím SMS zpráv. Občané by v tomto případě museli poskytnout obecnímu
úřadu svoje telefonní kontakty.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Miloslav Tesárek se domnívá, že by postačilo opravit některé nefunkční
reproduktory. J. Malý sdělil, že reproduktory jsou hodně poškozeny působením
povětrnostních vlivů, některé části obce navíc nejsou pokryty drátovým spojením a
k zastaralé ústředně se již neprodávají náhradní díly. Martin Pávek vznesl dotaz, kolik
stojí nový rozhlas? J. Malý odpověděl, že přibližně 150 000,- Kč.

f)

Přehled kulturních akcí do konce roku 2015
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý oznámil kulturní akce, které se budou konat v obci do konce roku 2015.
Veškeré kulturní akce budou zveřejněny a občané budou včas informováni.
31.10. - Dýňování + Lampiónový průvod
7.11. - 2. ročník Sousedské zábavy za účasti hudebního doprovodu Františka Kořínka
21.11. - Vítání občánků
29.11. - Perníčkování + Rozsvěcení vánočního stromu + zabijačka
5.12. - Mikulášská nadílka
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

g) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi. Nikdo z přítomných se již nevyjádřil.
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Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20.45 hod. a poděkoval všem
přítomným za účast.

Zápis byl vyhotoven dne: 20.10.2015
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová ___________________________
Ověřovatelé zápisu:

František Bašta ___________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:
Starosta:

Ing. Miloslav Rovný ___________________________ dne:
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