Zápis č.4/2016 - Zasedání zastupitelstva

20.7.2016

Zápis č. 4/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 20. 7. 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 13. 7. 2016 do 19. 7. 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, 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-28-4/2016 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. 4/2016
7) VŘ na II. etapu stavebních úprav rodinného klubu
8) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
9) Obecní lesy - nelegální kácení
10) Různé
a) Anketa – nový název rodinného klubu (bývalá hasičárna)
b) Diskuze - otevřené fórum
Předsedající navrhl zařadit do programu do bodu různé bod „bio-popelnice“. 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 doplněný v bodě
10 o bio-popelnice."
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-29-4/2016 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 informoval, že byla provedena kontrola zápisu č. 3/2016 ze dne 25. 05. 2016
a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 4/2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s Rozpočtovým opatřením č. 4/2016, které je
nedílnou přílohou č. 1.
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, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2016.“
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-30-4/2016 bylo schváleno.

7. VŘ na II. etapu stavebních úprav rodinného klubu
Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu.
Petr Prokýšek informoval, že v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavebních prací
zakázky malého rozsahu “Stavební úpravy objektu č. p. 62 Klokočná - II. etapa” byla
vybrána jako nejvhodnější nabídka uchazeče:
PAVEL MOTUZ IČ 75936682 Klokočná 67, 251 64 pošta Mnichovice
s celkovou cenou díla vč. DPH 623 739,- Kč vč. DPH a závazným termínem dokončení
stavebních prací 31. 10. 2016.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Předsedající
položil dotaz, zda má obec finanční prostředky na rekonstrukci rodinného klubu. B.
Habrmanová odpověděla, že z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst se podařilo získat dotaci na výše uvedenou akci ve výši 500.000,- Kč.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele
stavebních prací “Stavební úpravy objektu č. p. 62 Klokočná - II. etapa” – vítěz Pavel
Motuz s celkovou cenou 623 739,- Kč vč. DPH a termínem dokončením do 31. 10. 2016
a současně pověřuje starostu obce podepsáním příslušné Smlouvy o dílo.“
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-31-4/2016 bylo schváleno.

8) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Předsedající informoval, že ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční řádné volby do
zastupitelstev krajů. Oznámení o době a místu konání voleb bude vyvěšeno na úřední desce
obce.
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9. Obecní lesy – nelegální kácení
Předsedající informoval, že v obecních lesích dochází k nelegálnímu kácení dřeva. Byla
pořízena fotodokumentace dotčených míst a v případě další zjištěné krádeže dřeva bude
podáno oznámení na Policii ČR.
10. Různé

a) Anketa – nový název rodinného klubu
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný informoval přítomné, že po dokončení II. etapy stavebních úprav
rodinného klubu v říjnu bude rekonstrukce objektu, krom zateplení fasády, dokončena a
objekt bude provozuschopný. Obecní úřad proto začne připravovat zahájení jeho provozu
se slavnostním otevřením. K otevření má v úmyslu obecní úřad začít používat nový název
pro tuto obecní budovu. Rád by, aby nový název vzešel z řad obyvatel. Miloslav Rovný
vyzval přítomné, aby tuto informaci šířili dál a aby občané navrhovali nový název. Své
návrhy ať vhazují do schránky OÚ v čekárně autobusu, nebo zasílají mailem. Výzva
k podávání návrhů na nový název bude zveřejněna na úřední desce, webových stránkách
obce a distribuována do schránek.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. J. Malý
doplnil, že rodinné centrum nebude určeno jen pro rodiče s dětmi, ale bude sloužit i pro
seniory, pro které by se pořádaly nejrůznější kurzy zaměřené na ovládání internetu,
finanční gramotnost apod.

b) Biopopelnice
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný informoval přítomné, že k dnešnímu dni bylo mezi občany předáno 29 ks
bio-popelnic. Připomněl, že dle podmínek dotace je třeba v letošním roce rozmístit 50 ks
bio-popelnic. Upozornil na připravovanou změnu zákona o odpadech, dle které již od roku
2020, pokud se nevytřídí 50% odpadu pro recyklaci, tak se poplatek za likvidaci
komunálního odpadu zvýší na trojnásobek.
Miloslav Rovný vyzval i další občany k uzavření Smluv o výpůjčce bio-popelnic.
Upozornil, že je možno, aby si občané uzavřeli Smlouvu i na více bio-popelnic. Současně
informoval, že pro ty vlastníky nemovitostí, kteří přes OÚ nehradí poplatky za svoz KO
(podnikatelé), je možno uzavřít Smlouvu o využití systému zavedeného obcí pro nakládání
s biologickým odpadem. Dle této smlouvy pak hradí obci 450 Kč/svozové období (18
svozů). V současné době by se jednalo o alikvotní částku.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Předsedající
doplnil, že v budoucnu se počítá se zavedením čárových kódů na popelnicích a vážením
komunálního odpadu, aby byli občané více motivováni k lepšímu třídění odpadu. Obecní
úřad bude kontrolovat likvidaci odpadů ze strany občanů ve společných kontejnerech.

c) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
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Pan F. Šindelář vznesl dotaz na umístění retardérů na silnici v obci. Domnívá se, že
retardéry obci neprospívají z důvodů zvyšování emise oxidu uhelnatého z výfuků aut při
jejich zpomalení. M. Pávek na jeho dotaz odpověděl, že zpomalovací retardéry byly v obci
instalovány z důvodu zvýšení bezpečnost jak dětí, tak i dospělých osob v místě přechodu
pro chodce. J. Malý doplnil, že na základě výsledků provedené dopravního průzkumu
v obci, bylo zjištěno, že projíždějící auta nedodržují předepsanou rychlost v obci a dále
sdělil, že nedochází k zvýšené produkci emisí znečišťujících látek při zpomalení aut. Pan
J. Motyčka se zajímal o aktuální stav „Cesty do Zaječí“. Je toho názoru, aby byla cesta
uvolněna, dokud se situace nevyřeší a současně je nutné, aby občané věděli, že obecní úřad
koná. M. Rovný odpověděl, že obecní úřad má v úmyslu najít trvalé řešení s minimem
emocí. Domnívá se, že stržení plotu není dobré řešení a obecní úřad chce získat informace
o všech variantách včetně obnovení historické cesty v součinnosti s Dopravní Policií ČR,
SÚS a Odborem dopravy MÚ Říčany.

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20:08 hod. a poděkoval
všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 4/2016

Zápis byl vyhotoven dne: 26.7.2016
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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