Zápis č.7/2015 - Zasedání zastupitelstva

16.12.2015

Zápis č.7/2015
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 16. 12. 2015 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

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

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

1.

7
0

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 7. 12. 2015 do 15. 12. 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, , Jan Malý, František Bašta,
František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Blanka Habrmanová
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-61-7/2015 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:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Stránka 1 z 11

Zápis č.7/2015 - Zasedání zastupitelstva

16.12.2015

3) Schválení programu
4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
6) Rozpočtové opatření č. 6/2015
7) Rozpočet na rok 2016
8) Inventarizace majetku za rok 2015
9) Pravidla pro poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu obce Klokočná
10) Kalkulace cen pro vodné pro rok 2016
11) Veřejnoprávní smlouva na zajištění zápisu údajů do in osystému
12) Výběrové řízení Svoz odpadu pro Region Jih“
13) Dotace na akci Rekonstrukce O
14) Rekonstrukce bývalé hasičské zbrojnice
15) Výběrové řízení natěžbu v obecních lesích
16) Studie realizovatelnosti

akládání s odpadními vodami v obci Klokočná“

17) Různé
• Ohradník u hřiště u lesa
• Kalendář
•

– Plán zasedání

iskuze – otevřené

rum

Předsedající navrhl v bodě 15) místo
ěrové řízení na tě
projednat „Schválení stanov Ladova kraje".

v o ecních lesích"

Předsedající navrhl za bod 9) vložit další bod „ eřejnoprávní smlouva o poskytn tí
dotace z rozpočt obce Klokočná místním Spolku Do rovoln ch Hasičů ve v ši
10.000,- Kč.“
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
15), kde místo "Výběrov řízení na těžbu v obecních lesích" bude projednáno
"Schválení stanov Ladova kraje" a za bod 9) bude vložen další bod „Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Klokočná místnímu Spolku Dobrovolných
Hasičů ve výši 10.000,- Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-62-7/2015 bylo schváleno.
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V 19.07 hod. přišla na veřejné zasedání zastupitelka Blanka Habrmannová a předsedající
konstatoval, že zastupitelstvo je stále usnášeníschopné.

4.

Informace o ověření zápis z předchozího zasedání

Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.

5.

Kontrola plnění snesení zastupitelstva z min lého zasedání

Předsedající vyzval předsedu Kontrolního výboru Františka Mládka, aby informoval,
která usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna. Pan F. Mládek oznámil,
že na základě provedené kontroly zápisu č. /
5 z hlediska plnění přijatých usnesení,
nebyly kontrolním výborem nalezeny žádné nedostatky. Přijatá usnesení jsou buď
splněna, nebo jsou v řešení.

6.

Rozpočtové opatření č.6/2015

Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 6/2015, které mění
závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Paní Habrmanová sdělila, že upravovala rozpočet vzhledem k tomu, že se
obec připravuje z hlediska účetnictví na uzavření roku 2015. avýšily se příjmy o
77.000,- Kč na daních a výdaje se snížily o 1.542.000,- Kč. V současné chvíli by měla
přijít dotace z K SK na ukončenou rekonstrukci obecního úřadu. Smlouva o dotaci byla
podepsána z obou stran. ále bude třeba zaplatit obci Mukařov 50.000,- Kč za školský
obvod. Předsedající upřesnil, že situace ohledně základní školy v Mukařově ještě není
vyřešena, možná se nebude platit vůbec žádná částka.
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 Rozpočtov opatření č. 6/2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-63-7/2015 bylo schváleno.

7.

Rozpočet na rok 2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu a
informovala o rozpočtu na rok 2016.
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Blanka Habrmanová informovala přítomné s plánovaným rozpočtem na rok 2016, který
byl vyvěšen v zákonné lhůtě na úřední desce obce a stále je ke stažení na webových
stránkách obce.
Rozpočet plánuje příjmy ve výši 2.765.000,- Kč a výdaje ve výši 4.028.456,- Kč.
Schodek rozpočtu, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 1.458.060,- Kč, bude pokryt
volnými prostředky z běžného účtu obce Klokočná. V příštím roce obec Klokočná bude
doplácet zbytek pořizovací ceny (805.000,- Kč) nového obecního traktoru a jeho
příslušenství, který pořídila v tomto roce, bude dokončena první část rekonstrukce
Sportovního klubu (470.000,- Kč). ále se chystá obec investovat do projektové
dokumentace na ČOV a kanalizaci a provedení architektonické studie veřejných
prostranství obce. emalým výdajem jsou výdaje (investiční příspěvek na vodovod) do
Svazku obcí region Jih (477.000,- Kč).
Blanka Habrmanová navrhla, aby Závaznými ukazateli rozpočtu byly stanoveny
paragrafy.
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 Rozpočet obce na rok 2016 dle přílohy 1
tohoto zápisu jako schodkový, s celkovými příjmy 2.765.000,- Kč, celkovými výdaji
4.028.456,- Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 1.458.060,- Kč, a
stanovuje, že Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-64-7/2015 bylo schváleno.

8.

Inventarizace majetku za rok 2015
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu a
informovala o inventarizaci majetku obce za rok 2015.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že byl sestaven plán inventur v rámci řádné
inventarizace majetku k 31. 12. 2015. Inventarizační komise provedou inventarizace
majetku v jednotlivých útvarech a dokladovou inventuru účtů v termínu od 5. do
25. 1. 2016.
Blanka Habrmanová navrhla jmenovat inventarizační komisi ve složení; Martin Pávek,
Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Za předsedu inventarizační komise navrhla
Martina Pávka.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
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„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, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-65-7/2015 bylo schváleno.

9.

ravidla pro poskytování příspěvků a dotací z rozpočt o ce Klokočná

Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu. Blanka
Habrmanová informovala přítomné o Směrnici upravující pravidla poskytování dotací
z rozpočtu obce Klokočná. Od 1. července 2015 došlo ke změně zákonné úpravy
poskytování dotací z rozpočtu obcí a nově je třeba uzavírat s příjemci těchto dotací
veřejnoprávní smlouvu. Na tuto skutečnost také ukázala kontrolní komise ze
Středočeského kraje, která přijela na podzim na dílčí přezkoumání hospodaření obce
v roce 2015. Proto byla připravena směrnice, která upravuje pravidla pro poskytování
dotací z rozpočtu obce. O dotaci bude třeba o iciálně požádat, bude-li dotace schválena,
musí být s příjemcem uzavřena veřejnoprávní smlouva obsahující kromě určení
smluvních stran také důvod a účel dotace, a nakonec přijatou dotaci řádně vyúčtovat.
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 Směrnici obce Klokočná č. 4/2015 "Pravidla
pro poskytování dotací z rozpočtu obce Klokočná", která je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-66-7/2015 bylo schváleno.

10.

eřejnoprávní smlouva o poskytn tí dotace z rozpočt obce Klokočná místním Spolku
Do rovoln ch Hasičů ve v ši 10.000,- Kč.

Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že SDH Klokočná požádal obec o poskytnutí
příspěvku na úhradu nákladů na ubytování dětí na společném soustředění dětského
oddílu Sboru dobrovolných hasičů Klokočná, které proběhlo v termínu 15. – 20. 8. 2015
v rekreačním středisku Cholín. Tuto žádost obec přijala a na zasedání dne 14. 10. 2015
přijala usnesením U-54-6/2015 rozpočtové opatření č. 5/2015, které připravilo rozpočet
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na výplatu této částky. Dle nových pravidel, však musí obec nejdříve podepsat s SDH
příslušnou veřejnoprávní smlouvu.
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 uzavření veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Klokočná v roce 2015 mezi Obcí Klokočná a SDH Klokočná ve
výši 10.000,- Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. U-67-7/2015 bylo schváleno.

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

11. Kalk lace cen pro vodné pro rok 2016
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval o konání Valné hromady SORJ, konané dne 26.11.2015,
jehož je obec Klokočná členem. Na VH byla předložena kalkulace nové ceny vodného
pro rok 2016. Oproti předchozímu období dochází k navýšení ceny o cca 2 Kč. Z 34,64
Kč na 36,63 Kč bez DPH, tedy 42,12 Kč/m3 včetně DPH. Obec jako spoluvlastník tuto
cenu nebude dále navyšovat.
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 úpravu ceny vodn ho pro rok 2016 na částku
36,63 Kč/m3 (bez DPH).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. U-68-7/2015 bylo schváleno.

12.

eřejnoprávní smlo va na zajištění zápis

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

dajů do in osystém

Předsedající informoval o veřejnoprávní smlouvě. Na základě této smlouvy bude Město
Říčany zabezpečovat prostřednictvím svých orgánů, na místo orgánu obce Klokočná,
výkon státní správy na úseku zajištění zápisů údajů vedených v in ormačním systému
podle zákona 133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel. Platnost stávající smlouvy končí
31.12.2015. Navrhuje se tuto smlouvu uzavřít na dobu určitou a to do roku 2021 s tím, že
text smlouvy bude stejný jako v minulém období.
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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 schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klokočná a
Městem Říčany na zajištění zápisu údajů do informačního syst mu podle zákona číslo
133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2021.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. U-69-7/2015 bylo schváleno.

13.

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

ěrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že se finalizuje zadávací dokumentace otevřeného
výběrového řízení Svoz odpadu pro Region Jih“. Ze SORJ se této akce účastní 10 obcí zadavatelů. Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb – sběru, přepravy a
odstraňování odpadu v katastru jednotlivých zadavatelů.
Jedná se o Směsný komunální odpad, objemný odpad, tříděný odpad (včetně BRKO).
Součástí Zadávací dokumentace je i Smlouva o dílo o zabezpečení sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město …“ Tato smlouva po
ukončení VŘ bude s vítězem jednotlivými obcemi uzavírána. Členové zastupitelstva byli
s návrhem smlouvy seznámeni a je přílohou tohoto zápisu.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Paní B. Černá položila dotaz, zda bude firma ASA i nadále svážet odpad. Miloslav
Rovný odpověděl, že VŘ se může účastnit i společnost ASA a bude záležet na výsledku
toho VŘ To se bude konat po novém roce. Sazby za svoz odpadu by neměly být vyšší než
je současná nejnižší cena účastnických obcí ze SORJ. B. Habrmanová doplnila, že úspora
by mohla dosáhnout částky až 80.000,- Kč za rok za srovnatelné poskytované služby.
Předsedající přečetl návrh prvního usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s návrhem „Smlouvy o dílo o zabezpečení
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město …“,
která se stane součástí Zadávací dokumentace výběrov ho řízení „Svoz odpadu pro
Region Jih.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. U-70-7/2015 bylo schváleno.
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14. Dotace na akci „Rekonstr kce OÚ“
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že byla podepsána Smlouva o poskytnutí účelové
dotace ze SFROM 2015 na akci Rekonstrukce havarijního stavu O . ásledně po
oboustranném podpisu bude obci poukázána částka 1,000.000,- Kč (do 60 dnů).
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

15. Rekonstr kce

valé hasičské zbrojnice

Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu a informoval o
rekonstrukci bývalé hasičcké zbrojnice.
Petr Prokýšek informoval přítomné, že rekonstrukce byla zahájena a byly provedeny
bourací práce. Pokračovat se bude po novém roce přípojkami, výměnou oken a dalšími
pracemi. Veškeré práce probíhají podle plánu.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

16. Schválení stanov Ladova kraje

Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý informoval přítomné, že obec Klokočná je členem Svazku obcí Ladova kraje.
Ladův kraj je dobrovolný svazek obcí, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu a kultury v
turistickém regionu rozkládající se mezi Prahou a řekou Sázavou. Ladův kraj se stará o
in ormační cedule, cyklostezky a volnočasové aktivity. Má své stanovy, které musí
jednotlivé členské obce schválit.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh prvního usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje stanovy Svazku obcí Ladova kraje. Znění
těchto stanov bylo schváleno na valn hromadě Svazku obcí Ladova kraje dne
8.12.2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, František Bašta, František Mládek, Petr Prokýšek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. U-71-7/2015 bylo schváleno.

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

17. St die realizovatelnosti „ akládání s odpadními vodami v o ci Klokočná“

Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že byla uzavřena s VRV smlouva o dílo na
zpracování Studie realizovatelnosti akládání s odpadními vodami v obci Klokočná“.
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Předmětem plnění – této studie bude
A. Vyhodnocení dosavadní projektové přípravy
B. Zhodnocení možných systémů odvádění odpadních vod uvnitř obce
C. Likvidace odpadních vod, zhodnocení projekční připravenosti
D. Odhad nákladů
E. Možnosti inancování (OPŽP, MZE)
F. Rámcový odhad ceny služby (tzv. stočné)
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Petr
Prokýšek položil dotaz, kolik bude studie realizovatelnosti stát? Miloslav Rovný odpověděl,
že studie realizovatelnosti bude stát obec cca 32.000,- Kč. Jan Malý se zeptal na časový
harmonogram. Miloslav Rovný odpověděl, že studie realizovatelnosti bude hotová v lednu.
Miloslav Tesárek se dotázal, kolik bude kanalizace v obci stát. Miloslav Rovný odpověděl, že
na tuto otázku by měla přinést hrubou odpověď předmětná studie. Paní Božena Černá
vyjádřila obavy, zda budou při budování kanalizace napojeny veškeré nemovitosti v obci.
Miloslav Rovný odpověděl, že řešení bude umožňovat napojení všech stávajících rodinných
domů. Pan Daniel Poncar se zeptal, zda se bude platit stočné? Miloslav Rovný odpověděl, že
stočné se bude platit a že zatím není konstrukce stanovení jeho výše určena.

18. Různé

a) Ohradník hřiště u lesa
Předsedající vyzval Daniela Poncara, aby se ujal tohoto bodu programu.
Daniel Poncar informoval o plánované instalaci elektrického ohradníku kolem
sportovního hřiště. Připomněl neustále se opakující problém s rozrytým hřištěm u lesa
divočáky. Původní záměr oplocení hřiště minulého zastupitelstva nebyl realizován.
ejlevnější variantou, jak zabránit problému, je elektrický ohradník, který bude napojen
na veřejné osvětlení. Ve večerních hodinách se bude zapínat a ráno vypínat, aby nemohlo
dojít k zasažení elektrickým proudem u dětí. U hřiště budou umístěné výstražné cedule.
Bude třeba zorganizovat brigádu se zapojením místních občanů na umístění ohradníku.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Miloslav Tesárek se domnívá, že by divočáci mohli ohradník protrhnout. Pan Daniel
Poncar odpověděl, že nikoliv, ohradník je vyroben z pozinkovaných drátů, které by měly
vydržet jejich nápor. Petr Prokýšek apeloval na přítomné, aby se hřiště využívalo. Jan
Malý odpověděl, že na rok 2016 je naplánována řada akcí, např. hasičská soutěž a
indiánský tábor, které se budou konat na hřišti u lesa. Daniel Poncar doplnil, že
v ohradníku budou udělány průchody, které umožní průjezdy a průchody na hřiště.
b) Kalendář 2016 – lán zasedání
Předsedající informoval o kalendáři na rok 2016, který upravuje časový harmonogram
veřejných zasedání, porad zastupitelstva, jednání výborů a komisí a úředních hodin.
Kalendář
– Plán zasedání bude zveřejněn na úřední desce obce.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Blanka Habrmanová opustila veřejné zasedání ve 20.05 z důvodu péče o děti.
c) Diskuze – otevřené ór m
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
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Miloslav Rovný poděkoval všem občanům za vykonanou práci pro obec, a to zejména
Františkovi Baštovi a dále i ostatním zastupitelům. František Bašta a jeho pomocníci
nesou velký podíl na lepším vzhledu obce.
Michaela Poncarová se zeptala na situaci kolem Lomu Všestary. Kdy bude lom zavřený a
zda dojde k nějaké rekultivaci? Miloslav Rovný odpověděl, že s Lomem Všestary
proběhlo několik jednání, obec požadovala, aby prokázali, zda nedochází ke zhoršování
podmínek v obci. Lom Všestary měl v úmyslu zřídit měřící vrty a měřit i ve studnách,
zda nedochází k poklesu hladiny vody. Nakonec obec od tohoto záměru upustila, protože
naprostá většina místních občanů nemá zájem, aby se těžba v lomu prodlužovala.
Miloslav Rovný oznámil jejich technickému řediteli, že zastupitelstvo obce nesouhlasí
s prodlužováním těžby v lomu. Dle informace od technického ředitele LV by provoz měl
být ukončen v roce 2017, kdy se budou upravovat stěny lomu (odlamovat bermy) a
následovat by měla být zahájena rekultivace. Zatopení lomu je jednou z variant
rekultivace.
Paní Rejmonová položila dotaz, zda se počítá s rozšiřováním vodovodního řadu. Miloslav
Rovný odpověděl, že z důvodu nízkého počtu využívání vodovodu z řad občanů v obci a
chybějících inančních prostředků s rozšiřováním vodovodního řadu není uvažováno.
Dotace nejsou v současné době na vodovod vyhlašovány
Paní Božena Černá se zajímala o budoucnost rozestavěné garáže. Miloslav Rovný
odpověděl, že přízemí garáže bude zatím využíváno pro komunální techniku (garážování
traktoru a jeho příslušenství, sklad biopolenic aj.). Podkroví by v budoucnu mohlo sloužit
pro obytné účely – výstavba buď jednoho velkého nebo dvou menších obecních bytů.
Paní Blanka Motuzová se zajímala o využití bývalé hasičárny. Miloslav Rovný
odpověděl, že hasičárna bude sloužit jako spolkový dům, především jako klub pro rodiny
s dětmi - Klokajda, pro mladé hasiče, seniory (čtvrteční večery s harmonikou) a pro
setkávání občanů a jejich volnočasové aktivity.
Pan Karel Provazník položil dotaz, zda bude na začátku obce v zatáčce zřízen kruhový
objezd, o kterém se dříve mluvilo? Miloslav Rovný odpověděl, že na začátku volebního
období bylo zamýšleno mnoho plánů, ale obec je limitována svými inančními
prostředky. Jan Malý doplnil, že dopravní situace v obci se bude řešit komplexně.
Miloslav Rovný informoval, že jedná na odboru územního plánování a regionálního
rozvoje v Říčanech ve věci zpracování územní studie veřejných prostranství, která by
řešila i dopravu v obci. V současné době tedy nemá obec v plánu budovat kruhový
objezd.
Pan Rejmon se zeptal, jak bude probíhat úklid sněhu v zimním období? Pan Milosla
Rovný odpověděl, že současná obecní komunální technika, je připravena na všechny
vzniklé situace.
Michaelu Poncarovou zajímala problematika Klírova“. Miloslav Rovný odpověděl, že
situace je v řešení a stále nebylo rozhodnuto. Rozhodnutí by mělo splňovat základní
potřeby všech dotčených osob – vlastníků přilehlých nemovitostí a to, že by měly mít
zajištěn přístup ke svým nemovitostem.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20.35 hod, poděkoval všem
přítomným za účasta popřál všem přítomným krásné vánoce.
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řílohy zápis
1. ávrh „Smlouvy o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro město …“
2. Směrnice obce Klokočná č. 4/2015 "Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Klokočná"
Zápis byl vyhotoven dne: 20.12.2015

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová ___________________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta ___________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný ___________________________ dne:
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