Zápis č.2/2016 - Zasedání zastupitelstva

23.3.2016

Zápis č. 2/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 23. 3. 2016 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 16. 3. 2016 do 22. 3. 2016. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny
je přítomno 7 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, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-9-2/2016 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:
1) Zahájení zasedání zastupitelstva
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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. 2/2016
7) ZŠ Mukařov
8) Zajištění svozu komunálního odpadu a BRKO v roce 2016
9) Kompostárna Struhařov
10) OZV č. 1/2016 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Klokočná
11) Organizační změna v Kontrolním výboru
12) Hřbitovní řád
13) Různé

 Kulturní akce – Miroslav Donutil
 Čistý Ladův kraj
 Převzetí znaku a vlajky obce

 Diskuze – otevřené fórum
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."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-10-2/2016 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.

5.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Předsedající vyzval předsedu Kontrolního výboru Františka Mládka, aby informoval, která
která usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna. Pan F. Mládek oznámil, že
že byla provedena kontrola zápisu č.1/2016 dne 9.3.2016 a nebyly nalezeny žádné
nedostatky.
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Rozpočtové opatření č.2/2016
Předsedající vyzve Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2016, které mění
závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a výdajů
obce. Obec navyšuje příjmy o 515 837,- Kč a navyšuje výdaje o 314 234,- Kč. Rozpočtové
opatření č. 2/2016 je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Pan Jindřich
Krčmář chtěl znát výši finanční částky, která bude vrácena za spolufinancování přístavby
ZŠ Mukařov. Paní Habrmanová odpověděla, že obec Mukařov nám bude vracet finanční
částku ve výši 435 837,- Kč. Nikdo z přítomných se již nevyjádřil.
Předsedající přečte návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-11-2/2016 bylo schváleno.

7.

ZŠ Mukařov
Předsedající informoval o situaci ve věci výpovědi Dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy ze dne 25.2.2016. Připomněl dohodu o společném
školském obvodu, která byla uzavřená pouze s obcí Mukařov. Tehdejší zastupitelstvo
v roce 2014 uzavřelo Smlouvu o spolufinancování projektu kontejnerové přístavby
spádové ZŠ Mukařov a obec zaplatila podíl ve výši 399.873,- Kč. Dále následovala dohoda
o společném školském obvodu s Mukařovem a dalšími okolními obcemi na dobu neurčitou
a vznikl společný školský obvod. V této době se vyskytla možnost posílat děti do ZŠ
Světice a byla uzavřena dohoda o společném školském obvodu s obcí Světice na dobu
určitou 10 let. Vznikly dva školské obvody a obec chtěla nabídnout dvě možnosti, kam
posílat děti do školy. V polovině roku 2015 obec Mukařov požadovala další částku ve výši
648 072,- Kč na výstavbu nové zděné základní školy. Tato částka je pro naší obec
neúměrně vysoká vzhledem k celkové částce, s níž hospodaří. S obcí Mukařov začalo
intenzivní vyjednávání, aby částka byla úměrná k počtu dětí navštěvujících základní školu.
Jednání se však zkomplikovalo a bylo složité nalézt dohodu mezi všemi obcemi. Naše
obec navrhla, aby byl uzavřen společný školský obvod s Mukařovem na dobu určitou 10
let s doplatkem 50 000,- Kč, neboť obec k nedostatečným finančním prostředkům není
schopná zaplatit více. Ostatní obce protestovali proti společnému školskému obvodu a
vyústěním celé situace byla zaslaná výpověď Dohody o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy ze dne 25.2.2016. Předsedající upozornil, že výpověď je však
vypověditelná až k 31.3. s účinností od 31.8. daného roku. Bude následovat odstoupení od
smlouvy o spolufinancování a obec Mukařov vrátí finanční částku 399.873,- Kč společně
s úroky. Zastupitelstvo obce chce zachovat školský obvod s Mukařovem a má v úmyslu
pokračovat v jednání, ale jen s Mukařovem nikoliv společně s ostatními obcemi.
Předsedající navrhl odložit krok odstoupení od smlouvy o spolufinancování a úrok fixovat.
Dále navrhl, aby předsedající získal mandát k vyjednávání s obcí Mukařov k dohodnutí
smysluplného modelu.
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Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
B. Habrmanová navrhla, aby úroky byly fixovány k 25.2.2016 a byla stanovena pevná doba
odstoupení od smlouvy o spolufinancování.
M. Rovný doplnil, že Mukařov kalkuloval s podílem 53 dětí, v současné chvíli však
navštěvuje ZŠ celkem 7 dětí. Dále dodal, že jejich požadavky nebyly fakticky podložené a
byly časově nekonzistentní. Mukařov bude požadovat v budoucnosti další finanční
prostředky. Domnívá se, že ostatní obce budou také požadovat vrátit finanční prostředky.
Pan Jindřich Krčmář se na základě svých informací, které dohledal na internetu zeptal, zda
byl naší obcí zaslán příspěvek na projektovou dokumentaci obci Mukařov. Jako jeden z
důvodu výpovědi školského obvodu je uveden ten, že nebyl zaslán tento příspěvek. B.
Habrmanová odpověděla, že na úřadě se nedohledala faktická smlouva, na jejímž základě
by bylo možné příspěvek na projektovou dokumentaci uhradit. Z Mukařova nám nebyly
zaslány žádné podklady pro fakturaci. Příspěvek zaplatíme, jakmile dostaneme příkaz.
Paní Blanka Motuzová se zeptala na dopravní spojení se ZŠ Světice. Dle jejího názoru je
nepřijatelné a nemyslitelné vozit děti autem do této školy. Se ZŠ Mukařov existuje
dopravní spojení. Dále se jí nelíbí, že ZŠ Světic má pouze jednotřídku. Předsedající
odpověděl, že rodiče dětí požadovali pro své děti ZŠ Světice a domnívá se, že doprava je
řešitelná např. lze svážet děti navzájem s výpomocí rodičů. B. Habrmanová odpověděla,
že ZŠ Světice bude mít v roce 2017 i II. stupeň.
Předsedající přednesl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná pověřuje Martina Pávka k jednání o společném školském
obvodu s obcí Mukařov a souhlasí s odložením zaslání odstoupení od smlouvy o
spolufinancování projektu kontejnerové přístavby spádové ZŠ Mukařov a souhlasí
s fixací úroku ke dni 25.2.2016, který činí 33 030,- Kč.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-12-2/2016 bylo schváleno.

8.

Zajištění svozu komunálního odpadu a BRKO v roce 2016
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že všichni občané do schránek obdrželi dva letáky
s podrobnými informacemi týkajícími se BIOpopelnic a kontejnerů na objemný bioodpad.
Současně jsou letáky, včetně letáku s nabídkou Kompostárny Struhařov, uveřejněny na
webových stránkách obce.
BIOpopelnice se již začaly vydávat občanům. Podmínkou jsou uhrazené poplatky za
komunální odpad, uzavřená smlouva o výpůjčce a úhrada 500 Kč. V současné době se
vydává 1ks BIOpopelnice na jednu nemovitost. Pokud bude mít někdo zájem o víc
BIOpopelnic, tak jeho požadavek bude evidován a po uspokojení požadavků všech
žadatelů, budou poskytovány i další popelnice do vybrání zásob.
Svoz BIOpopelnic a kontejnerů na bioodpad bude hrazen obecním úřadem.
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BIOpopelnice se budou vyvážet s četností svozu 14 dní, každé liché pondělí počínaje od
11.04.2016 do 5.12.2016.
Kontejnery na biodpad se budou vyvážet s četností svozu 14 dní, každé sudé úterý od
5.04.2016 do 29.11.2016.
Závěrem Miloslav Rovný vyzve všechny přítomné k plnému se zapojení do této akce a
zajištění si BIOpopelnic od obce.
Následně připomene hlavní smysl třídění odpadu;
✓ Tříděním bioodpadu snížíme náklady na svoz směsného odpadu.
✓ Tříděním bioodpadu plníme legislativní povinnost – snížíme množství bioodpadu
ukládaného na skládku.
✓ Tříděním biodpadu umožníme jeho využití na výrobu kompostu, který se dá dále
použít.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
9.

Kompostárna Struhařov

Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že všechen bioodpad z obce a to ze svozů jak
BIOpopelnic, tak i z kontejnerů na bioodpad se bude svážet na Kompostárnu Struhařov.
Navazuje to na podmínky pro poskytnutí dotace pro SORJ pro získání svozového auta,
BIOpopelnic a kontejnerů.
Obec Klokočná má z ledna 2014 uzavřenou s obcí Struhařov Smlouvu o partnerství a
spolupráci, na jejímž základě může likvidovat veškerý bioodpad jak z obce, tak i od občanů
na Kompostárně Struhařov. V prosinci 2014 jsme uzavřeli dodatek č.1 k této smlouvě, kde
se stanovila sazba 550 Kč/t navezeného biologicky rozložitelného odpadu.
Nyní jsme se dohodli s Kompostárnou, resp. obcí Struhařov, že v rámci řešení akce BRKO
Svazkem Obcí Region Jih se upraví pro členské obce sazba na 400 Kč/t navezeného
biologicky rozložitelného odpadu ze svozu z BIOpopelnic, nebo z kontejnerů na
biologický odpad. Pro individuální svozy zůstává původní sazba. To se musí upravit
dodatkem ke smlouvě.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s podpisem dodatku č. 2 ke Smlouvě o
partnerství a spolupráci s obcí Struhařov, v němž se upravuje sazba na 400 Kč/t
navezeného biologicky rozložitelného odpadu ze svozu z BIOpopelnic, nebo z kontejnerů
na biologický odpad. Dodatek č. 2 bude přílohou zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-13-2/2016 bylo schváleno.
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10. OZV č. 1/2016 – o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Klokočná
Předsedající informoval, že je třeba aktualizovat obecně závaznou vyhlášku z roku 2015 o
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Klokočná na
základě nového zajištění svozu komunálního odpadu a BRKO v roce 2016.
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 s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s vydáním Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
území obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-14-2/2016 bylo schváleno.
11. Organizační změna v Kontrolním výboru
Předsedající informoval, že pan Jaroslav Sapík rezignoval na člena kontrolního výboru.
Kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné, z uvedeného důvodu je nutné jmenovat nového
člena kontrolního výboru. Úkolem kontrolního výboru je provádět vnitřní kontrolu,
zaměřenou zejména na kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce. Předsedající navrhl
jmenovat za nového člena kontrolního výboru pana Soběslava Čermáka.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Soběslav Čermák poděkoval za projevenou důvěru. Nikdo jiný se nevyjádřil.
12. Hřbitovní řád
Předsedající informoval, že obec měla hřbitovní řád z roku 2005, ve kterém se nacházely
různé nesrovnalosti, a hřbitovní řád bylo nutné aktualizovat. Nově se stanovila tlecí doba
na základě posudků hygieniků a hydrogeologů, a to na dobu 12 let.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. B.
Habrmanová doplnila, že sazba za pronájem hrobového místa se počítá od m2 a sazba
zahrnuje pronájem pozemku a úhradu nákladů. Nově se budou podepisovat smlouvy o
pronájmu a občané s trvalým bydlištěm v obci budou osvobozeni od placení pronájmu
pozemku. Pan Jindřich Krčmář se zeptal, jaká je situace s novými hroby? M. Rovný
odpověděl, že na hřbitově je místo na 10 hrobů. V rámci připravované studie veřejného
prostranství se počítá s rozšířením hřbitova.
Předsedající přečetl návrh usnesení:

Stránka 6 z 8

Zápis č.2/2016 - Zasedání zastupitelstva

23.3.2016

„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje navržený HŘ, Smlouvu o nájmu hrobového
místa a Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst na hřbitově obce
Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Blanka Habrmanová, Jan
Malý, Petr Prokýšek, František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-15-2/2016 bylo schváleno.
13. Různé
a)

Kulturní akce – Miroslav Donutil
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý informoval přítomné, že Obecní úřad Klokočná uvádí dne 1. 4. 2016 od 19:30
vystoupení Miroslava Donutila „Ptejte se mě, na co chcete… “. Vstupenky jsou prodeji v
úředních hodinách na OÚ a zbývá posledních pár vstupenek.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

b)

Čistý Ladův kraj
Předsedající vyzval Jana Malého, aby se ujal tohoto bodu programu.
Jan Malý informoval přítomné o plánované akci. V sobotu 9.4.2016 proběhne v Klokočné
již tradiční akce úklidu obce a přilehlého okolí s názvem Čistý Ladův kraj. Akci podporuje
mikroregion Ladův kraj, který zajistí rukavice a pytle na odpadky. Pro všechny zúčastněné
je přichystané pohoštění a všichni občané obce jsou na uvedenou akci zváni.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Miroslav Tesárek upozornil na skládku odložených pneumatik na silnici směrem
k lomu.

c)

Převzetí znaku a vlajky obce
Předsedající vyzve Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že dne 23.2.2016 se v doprovodu Blanky
Habrmanové zúčastnil slavnostního aktu udělení znaku a vlajky obce Klokočná. Tento
slavnostní akt se uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Na památku
byla pořízena fotografie s předsedou PSP ČR Janem Hamáčkem.

d)

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Pan Jindřich Krčmář se zeptal, zda stále platí povinnost obce přispívat na chod základní
školy Mukařov? B. Habrmanová odpověděla, že dnes veškeré finance určené školám
přerozděluje stát, samotné obce již nepřispívají. Předsedající doplnil, že obec chce
s Mukařovem dále vyjednávat a má v úmyslu uzavřít školský obvod s obcí Mukařov
nikoliv společný školský obvod s dalšími okolními obcemi.
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Zápis č.2/2016 - Zasedání zastupitelstva

23.3.2016

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 21.00 hod. a poděkoval všem
přítomným za účast.
Přílohy zápisu
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 2/2016
Příloha č. 2 - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o partnerství a spolupráci s obcí Struhařov
Zápis byl vyhotoven dne: 30.3.2016
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:
Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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