Zápis č.3/2016 - Zasedání zastupitelstva

25.5.2016

Zápis č. 3/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 25. 5. 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 18. 5. 2016 do 24. 5. 2016. 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, 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, Jan Malý, Petr Prokýšek,
František Bašta, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-16-3/2016 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) Závěrečný účet 2015
7) Rozpočtové opatření č. 3/2016
8) Dotace z rozpočtu obce Klokočná pro SDH Klokočná - veřejnoprávní smlouva
9) Kanalizace v obci
a) Technické řešení
b) Výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace a IČ
10) Dotace na II. etapu stavebních úprav rodinného klubu
11) Obecní lesy - Systém náležité péče
12) MAS Říčansko
13) Různé
a) Diskuze - otevřené fórum
Předsedající navrhl zařadit do programu do bodu různé bod „Informace o škole
Mukařov". Dále 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, kde v bodě 13
bude zařazen bod "Informace o škole Mukařov“.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, 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-17-3/2016 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 usnesení zastupitelstva z minulého zasedání byla splněna. Pan F. Mládek oznámil,
že byla provedena kontrola zápisu č. 2/2016 ze dne 23. 03. 2016 a nebyly nalezeny žádné
nedostatky.
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Pozn. Předsedající navrhl z důvodu pozdějšího příchodu paní Blanky Habrmanové
přistoupit k bodu 9 a následně se vrátit k bodu 6.

6. Závěrečný účet obce za rok 2015
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2015. Každé
hospodaření musí být průběžně hodnoceno a analyzováno. Takovou analýzou je pro
rozpočet obce závěrečný účet. V závěrečném účtu jsou obsaženy všechny údaje o plnění
rozpočtu a o dalších finančních operacích.
Obec hospodařila v roce 2015 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 17. 12. 2014
s celkovými příjmy 2 281 500, - Kč, celkovými výdaji 4 339 252,- Kč a dorovnáním
rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 2 057 752,- Kč.
Během roku byl rozpočet navýšen 7 rozpočtovými opatřeními v příjmech o 2.151.835,Kč na 4.433.335,- Kč a ve výdajích o 763.101,- Kč na 5.102.353,- Kč.
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem 1.043.500,- Kč, z toho 1.000.000,Kč ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst na projekt Rekonstrukce havarijního
stavu obecního úřadu obce Klokočná a 43 500,- Kč jako příspěvek na výkon státní správy
pro rok 2015. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Dne 4. 04. 2016 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumání provedl
Ing. Angel Tonkov - kontrolor pověřený řízením přezkoumáni a Bc. Simona Marková a
Bc. Dana Matějková z Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Při
přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky, kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly
napraveny, ani nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad
na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Součástí závěrečného účtu jsou i finanční výkazy účetní závěrky, rozvaha, výkaz zisků a
ztrát a další přílohy, které obec sestavuje za účetní období k poslednímu dni účetního
období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo
z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2015 a Účetní
závěrku za rok 2015.“
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-18-3/2016 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření č. 3/2016
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Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2016.
• Odvod z loterií a podobných her – obec nemůže ovlivnit
• Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – Přesun dotace 199 000 tisíc od
Středočeského kraje na rekonstrukci bývalého sportovního klubu na položku 4213.
• Investiční přijaté transfery ze státních fondů – Přesun dotace 199 000 a navýšení o
dalších 500 000, které obci odsouhlasil Středočeský kraj na dokončení rekonstrukce
bývalého sportovního klubu.
• Činnost místní správy - Přijaté pojistné náhrady – byla uhrazena škoda na dveřích do
hostince.
• Ostatní záležitosti pozemních komunikací - Drobný hmotný dlouhodobý majetek –
byly zakoupeny retardéry
• Nebytové hospodářství - Opravy a údržba – byly opraveny schody do místního
hostince a provedena údržba na garáži.
• Nebytové hospodářství - Budovy a haly – zvýšeno o schválenou dotaci 500 000,- na
dokončení rekonstrukce bývalého sportovního klubu
• Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - Pohoštění - buřty na brigádě oplocení
fotbalového hřiště
• Požární ochrana - dobr. část - Pohonné hmoty – obec místním hasičům uhradila benzín
do stříkačky
• Činnost místní správy - Služby školení a vzdělávání – účast na semináři k veřejným
zakázkám.
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. 3/2016.“
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-19-3/2016 bylo schváleno.

8. Dotace z rozpočtu obce Klokočná pro SDH Klokočná – veřejnoprávní smlouva
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s žádostí Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Klokočná ze dne 23. 3. 2016, kterou žádají o částku
30.000,- Kč na výdaje spojené s činností mladých hasičů a oslavami výročí 110 let
založení SDH. Obec Klokočná uzavře se Sborem dobrovolných hasičů veřejnoprávní
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smlouvu, podle které se Sbor dobrovolných hasičů zavazuje využít přidělené finanční
prostředky na účely uvedené v žádosti o dotaci a předložit obci Klokočná Závěrečné
vyúčtování využití finančních prostředků do 31. ledna 2017.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Jindřich Krčmář poznamenal, že dříve hasiči nedostávali žádné dotace a jako mladí
hasiči museli sbírat železo a šrot, aby získali nějaké finanční prostředky na svoje aktivity.
Jan Malý reagoval, že obec využívá SDH k různým akcím a přidělenou dotaci vnímá jako
adekvátní kompenzaci za jejich prospěšnou činnost. Pan František Mládek mladší sdělil,
že jednou z povinností hasičů je zúčastňovat se brigád ve svém volném čase zadarmo.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje přidělení dotace z rozpočtu obce Klokočná
Sboru dobrovolných hasičů Klokočná ve výši 30.000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.“
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-20-3/2016 bylo schváleno.
9. Kanalizace v obci

a)

Technické řešení

Předsedající vyzval Miloslava Rovného a Petra Prokýška, aby se ujali tohoto bodu
programu
1. Miloslav Rovný informoval přítomné, že v listopadu 2015 byla uzavřena s VRV
smlouva o dílo na zpracování Studie realizovatelnosti „Nakládání s odpadními vodami v
obci Klokočná“. Tato studie byla 24. 02. 2016 prezentována celému Zastupitelstvu obce a
Stavební komisi. Na základě této prezentace/jednání bylo objednáno rozšíření studie o
elaborát vlastnických vztahů, požadavek projektovat/řešit na 100% obsluhovatelnosti
všech nemovitostí a rozšíření zástavby dle stávajícího Územního plánu a dále označení
jednotlivých samostatných větví kanalizace s možností etapizace. Celková/dopracovaná
studie byla opět dne 20. 04. 2016 prezentována celému Zastupitelstvu, Stavební komisi a
Komisi životního prostředí. Následně požádal Petra Prokýška, aby přítomné seznámil s
doporučovaným technickým řešením.
2. Petr Prokýšek promítl výkresovou část studie a podrobně přítomné seznámil s
komplexním navrhovaným technickým řešením, které se stane zadáním pro další postup
přípravných prací. V současné chvíli je hotová studie proveditelnosti, která bude
umístěna na webových stránkách obce. Jako nejvhodnější způsob kanalizace obce se
ukázala gravitační kanalizace, která má nižší provozní náklady, vyšší spolehlivost a
všichni občané budou mít stejné podmínky pro připojení. Toto řešení má sic vyšší
pořizovací náklady, ale obec předpokládá, že je z větší části pokryje z dotace. Jako
způsob čištění odpadních vod byla vybrána kořenová ČOV, která bude umístěna pod
silnicí u hřbitova z důvodu snazší dopravní obslužnosti a kratšího přivaděče. Kořenová
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ČOV má minimální provozní náklady, jedná se o zelené řešení, lépe zapadne do krajiny a
má stejnou kvalitu čištění, v některých parametrech i lepší.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Jindřich Krčmář položil dotaz, kde obec plánuje umístění ČOV. P. Prokýšek
odpověděl, pod silnicí pod hřbitovem. Přesné umístění bude dané projektem po
kompletním výškovém zaměření. Paní Božena Černá se ozvala, že v uvedených místech
má svůj pozemek a nelíbí se jí umístění ČOV právě zde z důvodu zápachu. P. Prokýšek
odpověděl, že kořenová ČOV vůbec nezapáchá a že s umístěním ČOV se bude moci
seznámit v rámci územního řízení. Pan Miloslav Tesárek se zeptal, zda bude stačit voda
na ředění přečištěných vod z potoka vedoucího průhonem. P. Prokýšek odpověděl, že by
měl postačovat a že požadavek Povodí Vltavy bude otevřít tento po polích zatrubněný
potok. M. Rovný doplnil, že v rámci studie VRV tuto otázku konzultovali na povodí
Vltavy a neměl by být problém. Pan Josef Motyčka sdělil, že kořenová ČOV má
minimální údržbu. Vůbec není cítit, ochranné pásmo je 50 metrů a majitele okolních
pozemků to nijak neohrozí. P. Prokýšek doplnil, že se budou vyhotovovat pravidelné
testy na výtoku. Pan František Žalud se zajímal, jak to budou mít obyvatelé u hřiště
s kanalizací? P. Prokýšek odpověděl, že řešením bude vznik tří čerpacích stanic. Paní
Marie Vejříková položila otázku, kolik budou občané platit a kolik se bude platit za
zhotovení přípojky? M. Rovný odpověděl, že v současné době částka není známa, že se
bude následně stanovovat dle nákladů. Předpokládá se, že převezmeme model výpočtu od
některé ze sousedních obcí, kde již mají jak kanalizaci, tak kombinaci vodovodu a
vlastních zdrojů vody. Pan Jindřich Krčmář se zeptal na umístění čerpací stanice na
Klírově. P. Prokýšek odpověděl, že v případě Klírova se bude jednat s majiteli pozemků a
zatím není jasné řešení v této oblasti. Paní Rejmonová se dotázala, zda je připravená
etapizace kanalizace v případě nedostatku peněz? M. Rovný odpověděl, že v zadání
projektu je umožnit etapizaci.
Pozn. Předsedající doplnil, že v 19:12 hod. se dostavila Blanka Habrmanová a změnil se
stav počtu zastupitelů na 7 - zastupitelstvo je stále usnášeníschopné.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s navrhovaným technickým řešením nakládání
s odpadními vodami v obci Klokočná, které bude zadáním pro další postup přípravných
prací.
Zásady technického řešení jsou;
• Kanalizační řady budou gravitační
• Čištění odpadních vod bude zajišťováno Kořenovou ČOV
• Kořenová ČOV bude navrhována na 320 EO a bude umístěna pod státní silnicí.“
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-21-3/2016 bylo schváleno.
b)

Výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace a IČ

Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
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Miloslav Rovný informoval přítomné, že obec nemá dostatek finančních prostředků na
financování celé akce a bude nutné žádat o dotaci. Procento podpory z dotací je 63%.
Předpokládá se využití Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Proto je
nutné ve všech krocích dodržet předepsané směrnice tohoto programu. Přípravné práce
jsou také uznatelným nákladem. Z toho důvodu se výběr subjektu pro přípravné práce
bude řešit subjektem s dostatečnou erudicí a zkušeností s pravidly OPŽP. Tento subjekt
vybere starosta na základě doporučení/referencí a uzavře s ním smlouvu.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 1,400.000,- Kč
V souladu se Směrnicí obce Klokočná č. 1/2014 – Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Miloslav Rovný navrhl Petra Prokýška jako garanta výběrového řízení a partnera
subjektu pro výběrové řízení. Dále v souladu s touto směrnicí navrhl výběrovou komisi
ve složení; Petr Prokýšek, Blanka Habrmanová a Miloslav Rovný. Hodnotící parametry
výběrového řízení budou stanoveny dle pravidel OPŽP s důrazem na cenu a reference
uchazečů.
Se subjektem pro výběrové řízení Petr Prokýšek společně s Blankou Habrmanovou a
Miloslavem Rovným dopracují zadání výběrového řízení na zajišťovatele přípravných
prací. Podmínkou bude, že zadavatel bude moc rozsah plnění prací redukovat, resp.
vyjmout některé činnosti z plnění vítěze výběrového řízení.
Rozsah prací, které budou předmětem výběrového řízení;
1. Přípravné projektové práce
a.

Polohopisné a výškopisné zaměření (doměření)

b.

Průzkumné práce – IGP (inženýrské geologické práce)

2. Změna Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje (PRVKÚK)
3. Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby
(DÚR).
4. Inženýrská činnost za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby.
5. Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP).
6. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení.
7. Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.
8. Manažerské řízení přípravy projektu.
9. Zpracování a podání žádosti do Operačního programu Životní prostředí.
10. Spolupráce se zadavatelem při zajištění zadávacího řízení na zhotovitele
11. Manažerské řízení realizace projektu.
12. Autorský dozor stavby.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan František Bártek se zeptal, zda není třeba nechat zpracovat studii vlivu na životní
prostředí. Miloslav Rovný odpověděl, že studie není potřeba z důvodu malého rozsahu.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje Petra Prokýška garantem výběrového řízení
na zajišťovatele přípravných prací. Výběrovou komisi jmenuje ve složení; Petr
Prokýšek, Blanka Habrmanová a Miloslav Rovný. Hodnotící parametry výběrového
řízení budou stanoveny dle pravidel OPŽP.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
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Hlasy:

pro:

25.5.2016

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-22-3/2016 bylo schváleno.
Pozn. Předsedající navrhl, vrátit se k bodu 6, 7 a 8 z důvodu příchodu Blanky
Habrmanové a následně se přistoupí k bodu 10.

10. Dotace na II. etapu stavebních úprav rodinného klubu.
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný informoval přítomné, že dne 25. 04. 2016 schválilo Zastupitelstvo
Středočeského kraje poskytnutí dotací dle Programu 2016 pro poskytování dotací z
rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a že žádost
obce Klokočná na akci „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a
jeho přestavba na rodinné centrum – II. etapa“ na požadovanou investici ve výši 500.000
Kč byla schválena. V návaznosti na toto rozhodnutí se musí uzavřít Smlouva o poskytnutí
účelové dotace. Vzor této smlouvy je zveřejněn na stránkách KÚSK a je identický se
smlouvou na I. etapu.
Předsedající požádal Petra Prokýška, aby přítomné seznámil s rozsahem prací II. etapy.
Petr Prokýšek informoval o rozsahu prací II. etapy. I. etapa je v současné chvíli
dokončena, jsou hotové hrubé stavební práce, okna, hydroizolace vodovodní a
kanalizační přípojka, a jsou vyzděny nové příčky. V II. etapě bude kompletně dokončena
vnitřní část, omítky, dlaždice, vlysové podlahy, zateplení půdy, výměna střešní krytiny.
Zateplení a fasáda budou následovat až v další etapě.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ve výši 500.000 Kč a současně souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí účelové dotace podle Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze SFROM na akci „Rekonstrukce nevyužívaného Sportovního
klubu Klokočná a jeho přestavba na rodinné centrum – II. etapa“. Dále pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.“
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-23-3/2016 bylo schváleno.
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Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby informoval o dalším postupu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že bude muset být vypsáno výběrové řízení na
zhotovitele stavebních prací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 800.000,- Kč
V souladu se Směrnicí obce Klokočná č. 1/2014 – Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Miloslav Rovný navrhl Petra Prokýška jako garanta výběrového řízení a
současně i řízením celé akce. Dále v souladu s touto směrnicí navrhl výběrovou komisi
ve složení; Petr Prokýšek, Blanka Habrmanová a Miloslav Rovný.
Hodnotící parametry výběrového řízení budou stanoveny v souladu se smlouvou o
poskytnutí účelové dotace;
80%

cena stavebních prací

20%

reference uchazeče

Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje Petra Prokýška garantem výběrového řízení
na zhotovitele stavebních prací a současně i řízením celé akce „Rekonstrukce
nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a jeho přestavba na rodinné centrum – II.
etapa.
Výběrovou komisi jmenuje ve složení; Petr Prokýšek, Blanka Habrmanová a Miloslav
Rovný.
Hodnotící parametry výběrového řízení budou:
80%

cena stavebních prací

20%

reference uchazeče.“

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-24-3/2016 bylo schváleno.

11. Obecní lesy – Systém náležité péče
Předsedající vyzval Daniela Poncara, aby seznámil přítomné s tímto bodem programu.
Daniel Poncar přednesl informaci o dokumentech o obecních lesích, které vzešly ze
schůzky vlastníků obecních lesů na Odboru životního prostředí MÚ v Říčanech dne
1.02.2016: Lesní hospodářská evidence, Lesní hospodářská osnova a Systém náležité
péče. Dále sdělil, že je třeba schválit dokument Systém náležité péče, bez něhož nelze
prodávat dříví u obecních lesů.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený dokument Systém náležité péče.“
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-25-3/2016 bylo schváleno.

12. MAS Říčansko
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné o jednání představitelů obcí s MAS Říčansko
ze dne 11. 05. 2016, kterého se zúčastnila společně se starostou obce panem Miloslavem
Rovným. Zdůraznila, že všechny MAS mají alokovánu finanční podporu na rozdělení do
regionu. U MAS Říčansko se jedná o cca 102 mil. Kč, což plyne z programového
dokumentu ČR na programové období 2014-2020. Vzhledem k prodlevám na straně
příslušných ministerstev dochází k nedostatku financí na udržení vlastního provozu
MAS. Starostové 18 obcí se shodli na nutnosti MAS podpořit a projednat podporu ve
svých zastupitelstvech. Ta by měla spočívat v;
1. Jednorázové podpoře pro MAS na rok 2016 v celkové výši 1 mil. Kč formou darovací
smlouvy
2. Každoroční podpoře od roku 2017 na pokrytí nezpůsobilých výdajů a povinné
spoluúčasti na zajištění funkčního provozu kanceláře MAS
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s jednorázovou finanční podporou pro MAS
Říčansko o.p.s. - IČO: 27599892 na pokrytí režijních nákladů za období 2015-2016
8.273 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-26-3/2016 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, souhlasí s účelově vázaným finančním příspěvkem pro
MAS Říčansko o.p.s. - IČO: 27599892 na pokrytí nezpůsobilých výdajů a povinné
spoluúčasti na zajištění funkčního provozu kanceláře MAS ve výši 2.600 Kč pro každý
rok v letech 2017-2023“.
Stránka 10 z 12

Zápis č.3/2016 - Zasedání zastupitelstva

25.5.2016

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-27-3/2016 bylo schváleno.

13. Různé
a)

ZŠ Mukařov
Předsedající informoval o situaci ve věci výpovědi Dohody o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy ze dne 25. 02. 2016 a dalšího vyjednávání s obcí
Mukařov o vytvoření školského obvodu pouze s naší obcí. Zastupitelstvo ani Rada obce
Mukařov bohužel nepřistoupila na náš návrh, aby byl uzavřen společný školský obvod na
dobu určitou 10 let s doplatkem 50 000,- Kč. Obec Klokočná není schopná přispět na
přístavbu školy Mukařov podle původního klíče vzhledem k nedostatečným finančním
prostředkům. Obec Mukařov nám vrátí finanční částku 399.873,- Kč společně s úroky.
Od září roku 2016 tím zanikne školský obvod s Mukařovem.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
J. Malý poznamenal, že probíhají různá jednání ve věci dopravní obslužnosti na trase
Klokočná – Světice a Obec Tehov a Světice získaly dotaci na vybudování cyklotrasy. B.
Habrmanová doplnila, že existuje rodičovská spolupráce s odvozem dětí do ZŠ Světice.
Paní Marie Vejříková poznamenala, že na tento typ spolupráce se nelze spolehnout.

b)

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20:30 hod. a poděkoval všem
přítomným za účast.
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Přílohy zápisu
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 3/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 29.5.2016
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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