Zápis č.1/2016 - Zasedání zastupitelstva

27.01.2016

Zápis č.1/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 27. 1. 2016 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

5
2

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 20. 1. 2016 do 26. 1. 2016. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční
listiny je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan František Bašta a pan František
Mládek, zapisovatelem paní Šárka Machaňová. Předsedající vyzval zastupitele ke
vznesení protinávrhů. 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, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Blanka

Zdržel se 0

Habrmanová,

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-1-1/2016 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. 7/2015
7) Inventarizace majetku za rok 2015
8) Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí
a měst
9) Výběrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“
10) Zajištění svozu komunálního odpadu a BRKO v roce 2016
11) Různé
 Ohradník u hřiště u lesa – brigáda SDH Klokočná
 Poplatky za komunální odpad na rok 2016
 MŠ Struhařov
 Rozpočtové opatření č.1/2016
 Revize zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
 Kulturní akce

iskuze – otevřené rum
Předsedající navrhl zařadit do programu bod 8) „Žádost o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst", dále zařadit do bodu
různé podbod „Revize zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce“ a
podbod „Rozpočtové opatření č.1/2016“.
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 doplněný o bod
Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a
měst ", dále doplněný o podbod „Revize zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce“ a dále o podbod „Rozpočtové opatření č.1/2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Blanka

Zdržel se 0

Habrmanová,

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-2-1/2016 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 oznámil,
že byla provedena kontrola zápisu č.7/2015 ze dne 14.12.2015 a nebyly nalezeny žádné
nedostatky. alší kontrola bude provedena dne 3. 02. 2016.

6.

Rozpočtové opatření č.7/2015
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné, že je třeba připravit rozpočet 2015 na jeho
uzavření a upravit jeho jednotlivé položky tak, aby se co nejvíce blížily skutečnému stavu
čerpání. Toto zajišťuje rozpočtové opatření č. 7/2015, které mění závazné ukazatele
rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a výdajů obce.
Rozpočtové opatření je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
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 Rozpočtové opatření č. 7/2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Blanka

Zdržel se 0

Habrmanová,

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-3-1/2016 bylo schváleno.

7.

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 byla provedena inventarizace majetku a
stavů účtů ke dni 31. 12. 2015 s následujícím výsledkem:
Na účtu 019 0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek bude ponechána pouze položka
Kanalizace a ostatní položky budou sloučeny do položky Územní plán.
Na účtech pozemků nedochází k žádným změnám.
Na účtech 028 0000 robný dlouhodobý majetek a 902 0000 Jiný drobný dlouhodobý
hmotný majetek bylo na základě vyřazovacího protokolu vyřazeno 67 položek fyzicky a
morálně zastaralého majetku. Nebyly zjištěny žádné nedostatky s hospodařením majetku
kromě dataprojektoru, který byl odcizen při vloupání do budovy obecního úřadu a toto je
doloženo protokolem Policie ČR.
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 schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou ke dni
31. 12. 2015.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Blanka

Zdržel se 0

Habrmanová,

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-4-1/2016 bylo schváleno.

8.

Žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné o záměru podat žádost o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 500.000,- Kč,
na II. Etapu rekonstrukce Sportovního klubu, která by přímo navazovala na již probíhající
I etapu, která je spolu inancována také z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Humanitárního fondu. Dotace může činit až 95 % celkových uznatelných nákladů na
danou etapu. Žádost je třeba odevzdat na Krajský úřad do 1. února 2016 do 16:00.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt
„Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a jeho přestavba na
rodinné centrum“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční spoluúčasti na
akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.“
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Starosta Miloslav Rovný poznamenal změnu návrhu usnesení, kde je třeba doplnit
v názvu projektu „II. etapa“.
Předsedající přečetl nový návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádosti o dotaci na akci/projekt
„Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a jeho přestavba na
rodinné centrum – II. etapa“ z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek finanční
spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů
akce/projektu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Usnesení č. U-5-1/2016 bylo schváleno.
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Zdržel se 0

Habrmanová,

Nehlasoval 0
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Výběrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“

Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že v současné době je připravena kompletní
Zadávací dokumentace výběrového řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“. Centrálním
zadavatelem je SORJ, jehož je obec Klokočná členem, a je jedním z 10 pověřujících
zadavatelů. Jednotliví zadavatelé uzavřou s vítězem veřejné zakázky samostatné smlouvy
o dílo na dobu 4 let. Vzorová smlouva již byla zastupitelstvem schválena.
Předmětem veřejné zakázky je;
1. Směsný komunální odpad
2. Objemný odpad
3. Tříděný odpad
3.1 papír
3.2 sklo
3.3 plasty
3.4 kompozitní obaly
3.5 nebezpečný odpad
3.6 pneumatiky
3.7 biologicky rozložitelný odpad
Zásady, které jsou promítnuty do Zadávací dokumentace;
1. Soutěží se „sazebník“ jednotlivých položek – ze kterých si každá obec vybere své
„potřebné“ položky
2. Jsou stanoveny maximálně přípustné ceny – to jsou ceny, které v současné době jsou
ty nejnižší mezi všemi zúčastněnými obcemi
3. Svozová auta budou vybavena vážním zařízením – takže budeme platit za skutečně
odvezený odpad (hmotnost)
Cílem je snížení nákladů na zajištění svozu KO tak, aby se do stávajících poplatků vešly
i nové, dříve nevyužívané služby a do budoucna aby mohly i tyto poplatky být sníženy.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Blanka Habrmanová sdělila, že vše co vytřídíme, obec dostává zpět do svého rozpočtu.
Předsedající doplnil, že je objednán kontejner na kov, který se bude svážet 1 x měsíčně.
René Freissl navrhl, že by bylo přínosné udělat školení v třídění odpadu pro děti.
Blanka Habrmanová se domnívá, že děti třídí odpad lépe než dospělí a svým chováním
máme jít dětem příkladem.

10. Zajištění svozu komunálního odpadu a BRKO v roce 2016
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že se dá předpokládat, že vzhledem k náročnému
výběrovému řízení a možnosti jeho prodlužování případnými odvoláními nedojde letos
k výrazné změně ve způsobu zajištění svozu odpadu.
Proto, do doby uzavření nových smluv, bude svoz zajišťován následovně;
1.

Komunální odpad smíšený a směsný (v současném rozsahu)
Dle stávajících smluv se stejným zajišťovatelem – společností ASA = stejné
poplatky jako za rok 2015.

2.

Biologicky rozložitelný odpad občanů (hnědé sběrné nádoby pořízené z dotace)
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Občanům se na základě „Smlouvy o svěření do užívání“ svěří na dobu 5 let (vázací
lhůta dotace) za jednorázovou úplatu 500 Kč sběrné nádoby. Po uplynutí této doby
obec tento movitý majetek daruje příjemci.
Bude uzavřen dodatek ke smlouvě s ASA, za cenu 393,- Kč vč. 15% DPH – cena za
svoz nádoby s četností 18x za vegetační období (1x za 14 dnů). Tato cena byla
porovnána s okolními obcemi a je nejvýhodnější.
Cena za likvidaci v kompostárně Struhařov bude upravena – dojde ke snížení sazby
ze současných 550 Kč/t na 400 Kč/t. Uzavřeme dodatek k Partnerské smlouvě na
kompostárnu.
Veškeré náklady bude hradit obec jako podporu zavedení systému svozu BRKO.
Obec tyto náklady bude mít pokryty z jednorázových úplat dle Smluv o svěření do
užívání – snaha o maximální účast občanů!!!.
Z podmínky pro získání dotace na pořízení sběrných nádob, je třeba, aby první rok
bylo zavedeno min. 25% ze získaného množství 100 ks – tedy minimálně 25
sběrných nádob. Tedy za svoz při 25 ks sběrných nádob bude náklad 9.825,- Kč.
3.

Biologicky rozložitelný odpad z veřejných prostranství (kontejnery 9 m3 pořízené z
dotace)
V rámci dotace obec Klokočná získala 2 kontejnery 9 m3. Ty budou umístěné u
obecní deponie – kompostárny u hřiště.
Svoz kontejnerů bude zajišťovat svozové auto, které SORJ získal z dotace.
Četnost svozů bude 1x za 14 dní 1 kontejner. V případě potřeby možno po dohodě
zajistit další svozy.
Při této četnosti = 18 svozů je propočet nákladů pro obec Klokočná 13.893 Kč – tzn.
cena za 1 svoz je 772 Kč.
Cena za likvidaci – viz výše.

Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s navrženým řešením zajištění svozu
komunálního odpadu a BRKO v roce 2016, které je nedílnou součástí - přílohou č. 1
tohoto zápisu.“
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
René Freissl vyzval přítomné k odpovědnému třídění odpadu a navrhl uspořádat školení
v třídění odpadu. Předsedající sdělil, že odpad třídíme nedostatečně a tím vzniká
problém. ASA musí dodatečně třídit odpad a tím se snižuje cena, která se nám vrací za
třídění odpadu.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Blanka

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-6-1/2016 bylo schváleno.
11. Různé
a)

hradník u hřiště u lesa - brigáda SDH Klokočná
Předsedající vyzval Františka Baštu, aby se ujal tohoto bodu programu.
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František Bašta informoval o plánované instalaci elektrického ohradníku kolem
sportovního hřiště. Připomněl neustále se opakující problém s rozrytým hřištěm u lesa
divočáky. Nejlevnější 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 zejména u dětí. U hřiště budou umístěné
výstražné cedule. Dne 6. 02. 2015 se bude konat brigáda se zapojením místních občanů a
SDH Klokočná na umístění ohradníku.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Alena Ho manová oznámila, že pan Daniel Poncar dodá divočáka a pro všechny
zúčastněné bude připraven guláš.
b)

Poplatky za komunální odpad na rok 2016
Předsedající informoval o poplatcích za komunální odpad na rok 2016.
Poplatky za popelnice na rok 2016 jsou následující:
Svoz 1 x týden
2 200,- Kč
Svoz 1 x 14 dní 1 510,- Kč
Svoz 1 x měsíc 1 050,- Kč
Svoz sez nní
1 895,- Kč
V případě chatařů a chalupářů se hradí roční poplatek ve výši 1000,- Kč za využití
společných sběrných nádob určených pro odkládání odpadu za každou nemovitost, kde
vzniká komunální odpad. Staré známky platí do konce února 2016. Obecní úřad
v současné chvíli eviduje cca 20 neplatičů za odpad za minulý rok 2015. Předsedající
dále oznámil, že obecní úřad nebude povolovat výjimky prominutí plateb za odpad ani
jejich snížení.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Miloslav Rovný doplnil, že prodej jednorázových známek a pytlů na odpad obec nebude
zajišťovat. Žádná z okolních obcí neposkytuje slevy ani úlevy a veškeré výjimky byly
zrušeny.

c)

MŠ Struhařov
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že se domlouvá se starostkou obce Struhařov na
možnosti využívání MŠ ve Struhařově i pro děti z klokočné. Pro obec Klokočnou by
z tohoto nevyplývaly žádné inanční závazky. Byla by to pro naše děti další možnost MŠ
– vedle MŠ Svojetic, která avízovala inanční požadavky.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

d)

Rozpočtové opatření č.1/2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že obec byla obeslána Odborem inančním
Krajského úřadu Středočeského kraje s informací o přidělené výši příspěvku na výkon
státní správy v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu obce
Klokočná na rok 2016 ve výši 44.000,- Kč. Současně byla obec upozorněna, že případné
rozpočtové opatření je nutné provést bezodkladně. Proto navrhuje rozpočtové opatření č.
1/2016, které spočívá ve zvýšení položky rozpočtu 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze
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státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu o 4.000,- Kč - tedy z původně
schválených 40.000,- Kč na 44.000,- Kč.
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 Rozpočtové opatření č. 1/2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Blanka

Zdržel se 0

Habrmanová,

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-7-1/2016 bylo schváleno.
e)

Revize zřizovací listiny jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
Předsedající informoval přítomné, že obec bude v tomto roce kontrolována, jak má
v pořádku veškerou dokumentaci ke zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
(JSDH). Vzhledem k nedohledatelnosti jakékoliv dokumentace, je řešením zrušení staré
Zakládací listiny a odsouhlasení Zakládací listiny nové. Jako další kroky budou
následovat vystavení jmenovacího dekretu velitele. Oba dokumenty pak bude třeba
v kopii zaslat na HZS. ále je třeba sestavit jmenný seznam členů jednotky a poslat ho
také na HZS. Obec Klokočná musí zajistit do JSDH nejméně 9 členů.
Alena Ho manová doplnila, že ze zákona musí mít obec zřízenu Jednotku sboru
dobrovolných hasičů, nebo se musí smluvně dohodnout s jinou obcí. Vzhledem k tomu,
že nelze dohledat zřizovací listinu, musí se vyhotovit nová.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí se zrušením zřizovací listiny Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Klokočná a vystavením nové zřizovací listiny Jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Klokočná, evidenční číslo jednotky přidělené HZS kraje
219134, spadající do kategorie JPO V. Nová zřizovací listina je přílohou č. 2. tohoto
zápisu.“
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Jindřich Krčmář se zeptal, proč je nutné vystavit novou zřizovací listinu, když sbor
dobrovolných hasičů existuje již od roku 1906. Alena Ho manová vysvětlila rozdíl mezi
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Klokočná a Sborem dobrovolných hasičů
obce Klokočná. Jedná se o dva rozdílné subjekty. První subjekt Sbor dobrovolných
hasičů obce Klokočná existuje již od roku 1906 a druhý subjekt Jednotka sboru
dobrovolných hasičů obce Klokočná vznikla po roce 2000 a byla zřízena pro případ
mimořádných situací.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-8-1/2016 bylo schváleno.
f)

Kulturní akce
Předsedající informoval přítomné o nejbližších kulturních akcích. V sobotu dne
30.1.2016 se koná Hasičský ples v kulturním sále Hostince Na Klokočné.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Blanka Habrmanová doplnila, že dne 1.4.2016 se bude konat kulturní představení
s Miroslavem Donutilem, akci pořádá obecní úřad v čele s předsedou kulturní komise
Janem Malým. Alena Ho manová pozvala jménem SDH Klokočná všechny přítomné na
Hasičský ples na sobotu 30.1.2016.

g)

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Blanka Habrmanová oznámila, že obec potřebuje nového kronikáře. Obec by měla zajistit
vedení obecných kronik, ustanovit kronikáře a zajistit kontinuitu záznamů. Nikdo
z přítomných se dále nevyjádřil.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20.17 hod. a poděkoval všem
přítomným za účast.
Přílohy zápisu
Příloha č. 1 - Zajištění svozu KO a BRKO v roce 2016
Příloha č. 2 - Zřizovací listina JSDH
Zápis byl vyhotoven dne: 2.2.2016
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:
Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:

Stránka 9 z 13

Zápis č.1/2016 - Zasedání zastupitelstva

27.01.2016

Příloha č. 1 zápisu ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 27. 01. 2016
Zajištění svozu komunálního odpadu a BRKO v roce 2016
Vzhledem k náročnému výběrovému řízení a možnosti jeho prodlužování případnými
odvoláními, se dá předpokládat, že nedojde letos k výrazné změně ve způsobu zajištění svozu
odpadu.
Proto, do doby uzavření nových smluv, bude svoz zajišťován následovně;
4.

Komunální odpad smíšený a směsný (v současném rozsahu)
Dle stávajících smluv se stejným zajišťovatelem – společností ASA = stejné poplatky
jako za rok 2015.

5.

Biologicky rozložitelný odpad občanů (hnědé sběrné nádoby pořízené z dotace)
Občanům se na základě „Smlouvy o svěření do užívání“ svěří na dobu 5 let (vázací lhůta
dotace) za jednorázovou úplatu 500 Kč sběrné nádoby. Po uplynutí této doby obec tento
movitý majetek daruje příjemci.
Bude uzavřen dodatek ke smlouvě s ASA, za cenu 393,- Kč vč. 15% DPH – cena za svoz
nádoby s četností 18x za vegetační období (1x za 14 dnů). Tato cena byla porovnána
s okolními obcemi a je nejvýhodnější.
Cena za likvidaci v kompostárně Struhařov bude upravena – dojde ke snížení sazby ze
současných 550 Kč/t na 400 Kč/t. Uzavřeme dodatek k Partnerské smlouvě na
kompostárnu.
Veškeré náklady bude hradit obec jako podporu zavedení systému svozu BRKO. Obec
tyto náklady bude mít pokryty z jednorázových úplat dle Smluv o svěření do užívání –
snaha o maximální účast občanů!!!.
Z podmínky pro získání dotace na pořízení sběrných nádob, je třeba, aby první rok bylo
zavedeno min. 25% ze získaného množství 100ks – tedy minimálně 25 sběrných nádob.
Tedy za svoz při 25 ks sběrných nádob bude náklad 9.825,- Kč.

6.

Biologicky rozložitelný odpad z veřejných prostranství (kontejnery 9 m3 pořízené z
dotace)
V rámci dotace obec Klokočná získala 2 kontejnery 9 m3. Ty budou umístěné u obecní
deponie – kompostárny u hřiště.
Svoz kontejnerů bude zajišťovat svozové auto, které SORJ získal z dotace.
Četnost svozů bude 1x za 14 dní 1 kontejner. V případě potřeby možno po dohodě zajistit
další svozy.
Při této četnosti = 18 svozů je propočet nákladů pro obec Klokočná 13.893 Kč – tzn. cena
za 1 svoz je 772 Kč.
Cena za likvidaci – viz výše.

V Klokočné dne 26. 01. 2016
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Příloha 2
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