Zápis - zasedání zastupitelstva

21. 9. 2016

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 21. 9. 2016 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný
(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. 9. 2016 do 20. 9. 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 k
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, Blanka Habrmanová, 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-32-5/2016 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. 5/2016
7) VŘ na III. etapu stavebních úprav rodinného klubu
8) VŘ na Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace
a ČOV v obci Klokočná
9) Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
10) Územní studie veřejných prostranství
11) Různé


Anketa – nový název rodinného klubu (bývalá hasičárna)



Omezení dodávky pitné vody



Diskuze – otevřené fórum

Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. B. Habrmanová
navrhla zařadit do programu do bodu různé bod „Schválení dotace panu Pavlu Vitoušovi
na akci Klokočenský klobouk“. Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k
navrženému programu vyjádřili. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
zasedání, doplněný v bodě č. 11 o Schválení dotace na akci Klokočenský klobouk.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, 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-33-5/2016 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. F. Mládek informoval, že
dne 14. 9. 2016 byla kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 4/2016 ze dne 20.
07. 2016 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.
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Rozpočtové opatření č. 5/2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že je třeba upravit rozpočet 2016 tak, aby
odpovídal skutečnému stavu čerpání. Toto zajišťuje Rozpočtové opatření č. 5/2016, které
mění závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby odpovídaly změnám v rozložení příjmů a
výdajů obce. Rozpočtové opatření je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Příjmy
3311 - 2111 - snížení o 1.050,- Kč - toto jsou příjmy za lístky na divadelní představení
pořádané obcí. Žádné další představení nemáme v plánu. Proto ani nemůžeme očekávat
další příjmy.
3745 - 2111 - zvýšení o 4.000,- Kč - toto jsou příjmy za služby, které poskytuje František
Bašta občanům obce Klokočná, když jim poseká obecním traktorem zahradu apod.
Výdaje
2221 - 5193 - snížení o 61.000,- Kč - Příspěvek na ROPID máme již letos uhrazen –
předpokládá se, že zastávka se již do konce roku realizovat nestihne. Další platby pro
ROPID budou až příští rok.
2310 - 5171 - navýšení o 14.000,- Kč - Toto jsou platby za připojení občanů k vodovodní
síti, které musíme uhradit.
2310 - 6349 - snížení o 320.000,- Kč - jedná se o platby SORJ, které po nás původně
chtěl svazek doplatit nad rámec pravidelných kvartálních plateb. Ale po zásahu starosty a
řadě jednání letos nebudeme platit navíc nic a příští rok nám svazek naopak bude vracet.
2321 - 6121 - snížení o 300.000,- Kč - jedná se o projektovou dokumentaci na ČOV,
která se letos už nedotáhne a tudíž ani nepůjde z letošního rozpočtu.
3311 - 5169 - snížení o 500,- Kč - Jedná se opět o divadelní představení pana Donutila
pořádané obcí.
3349 - 5171 - snížení o 50.000,- Kč na nulu - jedná se o rozhlas. Předpokládá se, že se
letos nestihne zrealizovat, tudíž nebudou ani žádné výdaje.
3613 - 6121 - navýšení o 250.000,- Kč - jedná se o budovu Klokajdy. Bylo vypsáno
výběrové řízení na zateplení fasády. Předpokládané náklady na realizaci jsou cca
200.000, těch 50.000 se nechávají jako rezerva pro případ víceprací.
3636 - 5166 - snížení o 160.000,- Kč - jedná se o náklady na územní studii veřejných
prostranství Klokočné, která se řeší s ORP Říčany. Letos se zcela jistě nebude hradit plná
částka.
3745 - 5139 - navýšení o 20.000,- Kč - jedná se o nákup materiálu, který potřebuje
František Bašta pro péči o ves.
3745 - 5169 - navýšení o 40.000,- Kč - jedná se o peníze na práci pana Bašty. Věnuje
obci spoustu času a energie, kterou bude třeba do konce roku ještě zaplatit.
Celkově snižujeme plánované výdaje 567.500,- Kč. Pohyb na straně příjmů je minimální.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu
se nikdo 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. 5/2016.“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, 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-34-5/2016 bylo schváleno.

7.

VŘ na III. etapu stavebních úprav rodinného klubu
Předsedající informoval, že se předpokládá otevření a zahájení provozu rodinného klubu
na konci října. S předsedkyní finančního výboru prověřil finanční situaci obce do konce
roku – cash flow a obec bude schopna zafinancovat kompletní dokončení objektu. Proto
se zastupitelstvo na své poradě dohodlo tomu přizpůsobit i další postup prací. Jednak
stavebně dokončit objekt – tzv. III. Etapu stavebních úprav a i pořízení vnitřního
vybavení klubu - interiéru. U něj se předpokládá, že bude připravena akce „Adoptuj
vybavení klubu“, v níž se OÚ obrátí na občany a příznivce obce o finanční
podporu/adopci.
Předsedající informoval, že III. Etapa stavebních úprav znamená zateplení objektu –
fasády a oplechování parapetů.
Vzhledem k minimálnímu času, bylo na Pracovní poradě zastupitelstva PPZ č. 24/2016
dne 14. 09. 2016 všemi přítomnými zastupiteli předjednáno, že bude okamžitě vypsáno
výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 200.000,- Kč
V souladu se Směrnicí obce Klokočná č. 1/2014 – Zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu Miloslav Rovný na PPZ 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 byly stanoveny;
80%

cena stavebních prací

20%

konečný termín dokončení III. etapy

Výběrové řízení bylo následující den tj. 15. 09. 2016 zahájeno zveřejněním Výzvy –
Informačního memoranda stanoveným postupem.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Pan M.
Mládek se zeptal, jak bude využíván pozemek za budovou rodinného klubu, zda zde
budou umístěny dětské herní prvky apod. Předsedající odpověděl, že zastupitelstvo má
v úmyslu vygenerovat co nejvíce nápadů, jak bude pozemek využíván, zda zde vzniknou
bylinkové záhony nebo herní prvky apod. Pan René Freissl, se zeptal, zda lze rodinný
klub pronajmout? Předsedající odpověděl, že vznikne provozní řád, který bude upravovat
činnost provozu, pravidla pronájmu atd. Pro místní občany bude rodinný klub zdarma,
pro ostatní bude klub pronajímán za poplatek.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, pověřuje Petra Prokýška garantem výběrového řízení
na zhotovitele stavebních prací a současně i řízením celé akce „Rekonstrukce
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nevyužívaného Sportovního klubu Klokočná a jeho přestavba na rodinné centrum –
III. etapa.
Výběrovou komisi jmenuje ve složení; Petr Prokýšek, Blanka Habrmanová a Miloslav
Rovný.
Hodnotící parametry výběrového řízení budou:
80%

cena stavebních prací

20%

konečný termín dokončení III. etapy.

Starostu následně pověřuje podpisem SOD s vítězem výběrového řízení. Smlouva bude
identická se smlouvami na předchozí etapy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, 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-35-5/2016 bylo schváleno.

8.

VŘ na Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV
v obci Klokočná
Předsedající informoval, že v souladu s bodem 9. b) veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Klokočná dne 25. 05. 2016 byla uzavřena dohoda – objednávka na zajištění prací
„Zadávací řízení na výběr dodavatele přípravných projektových a inženýringových prací
na akci Kanalizace v obci Klokočná“ se společností 3L studio s.r.o.
V současné době se finalizuje velice rozsáhlá Výzva k podání nabídky a Zadávací
dokumentace. VŘ se předpokládá vypsat do konce měsíce září.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K.
Meluzínová se zeptala, zda oblast Zaječí bude zahrnuta do výstavby kanalizace?
Předsedající odpověděl, že nikoliv. P. Prokýšek doplnil, že celá studie proveditelnosti
kanalizace a ČOV visí na webových stránkách obce.

9.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje
Předsedající vyzval Šárku Machaňovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Šárka Machaňová informovala přítomné, že Volby do zastupitelstva Středočeského kraje
se konají ve dnech 7. a 8. října 2016, a to v pátek 7. října 2016 od 14:00 hodin do 22:00
hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Právo volit do zastupitelstva
kraje má: státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu
kraje. Hlasování bude probíhat ve volebním okrsku č. 1, tj. v budově Obecního úřadu
Klokočná. Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje bylo zveřejněno
na úřední desce a současně na webových stránkách obce. Nejpozději 3 dny přede dnem
voleb tj. v úterý 4. října 2016 musí být zajištěno dodání hlasovacích lístků voličům,
roznáška bude obecním úřadem provedena dříve. Pokud by byly dodané volební lístky
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poškozeny, ztraceny nebo volič zjistil, že nemá k dispozici celou sadu, může požádat ve
volební místnosti o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo se
k informaci nevyjádřil.

10. Územní studie veřejných prostranství
Předsedající informoval, že společně s ing. arch. Tomášem Bezpalcem od konce loňského
roku komunikují s ORP Říčany ohledně zajištění Územní studie veřejných prostranství.
Na pořízení těchto studií byla vyhlášena dotační Výzva 33 – IROP. Ta by pokrývala 90%
uznatelných nákladů, zbývajících 10% by musela pokrýt obec. Obec Klokočná má
připraveno poměrně rozsáhlé zadání na studii. Studie by obsahovala podrobnou
architektonicko-urbanistickou koncepci řešení všech veřejných prostranství, řešení
dopravní a technické infrastruktury, zeleně, ... . Zpracováním této studie by byl v podstatě
zpracován „Strategický rozvojový plán obce“, který by obec měla mít zpracovaný,
zejména pokud je žadatelem o dotace.
Žadatel o tuto dotaci ale může být pouze ORP. ORP Říčany za činnosti spojené se
získáním a procesováním dotace požadují úhradu nákladů ve výši 60.000,- Kč. Při
přípravě smlouvy o zajištění této služby se našly rozpory, které byly projednávány na
MMR. Zde nám přislíbili metodickou pomoc. Současně nám i sdělili, že zatím všem
žádostem o dotaci bylo vyhověno. V současné době tedy očekáváme stanovisko MMR.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo se
k informaci nevyjádřil.

11. Různé
a) Schválení dotace na akci Klokočenský klobouk
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala, že pan Pavel Vitouš požádal o dotaci ve výši 7.000,Kč na akci „8. ročník - Klokočenský klobouk 2016“, která se koná dne 24. 09. 2016. Pan
Vitouš požádal o příspěvek na úhradu nákladů za hudební vystoupení Tony Linhart a
Helena Maršálková. Akce má přínos pro obec Klokočná a její občany, neboť občané se
již sedm let aktivně zapojují do sportovní, ale i kulturní části programu a aktivně tuto akci
propagují navenek. Pan Vitouš musí dle směrnice obce doložit účty ve výši dotace.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Paní K.
Meluzínová vyjádřila rozpaky nad poskytnutou částkou, neboť pan Vitouš má různé
sponzory, kteří mu akci dotují. Předsedající vysvětlil, že pan Vitouš má s akcí hodně
starostí a cyklistický závod je velmi dobrou propagací obce Klokočná.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu obce Klokočná
ve výši 7.000,- Kč na akci 8. ročník - Klokočenský klobouk 2016 na úhradu nákladů za
hudební vystoupení Tony Linhart a Helena Maršálková.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Mládek
proti:
Stránka 6 z 8

Zápis - zasedání zastupitelstva

zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

21. 9. 2016

František Bašta
Pro 5

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-36-5/2016 bylo schváleno.
b) Anketa – nový název rodinného klubu (bývalá hasičárna)
Předsedající vyzval Šárku Machaňovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Šárka Machaňová informovala o výsledcích průzkumu realizovaného anketního šetření
„Volba názvu rodinného centra v obci Klokočná“, které vznikne v budově bývalého
sportovního klubu, nebo také staré hasičárny v obci Klokočná. S jeho otevřením bude
používán nový název a zastupitelstvo obce tento se rozhodlo, aby nový název vzešel z řad
obyvatel obce. Starosta obce vyzval na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
všechny přítomné, aby tuto informaci šířili dál a aby občané dali své návrhy na nový
název. Návrhy bylo možné vhodit do schránky OÚ v čekárně autobusu nebo zaslat
mailem. Výzva k podávání návrhů na nový název byla zveřejněna na úřední desce,
webových stránkách obce a distribuována do schránek. Nakonec se sešly 4 návrhy.
Z došlých návrhů vytvořila B. Habrmanová anketní lístek, který byl občanům obce
předložen k vyplnění. Průzkumu se mohl zúčastnit každý občan, starší 18 let, s trvalým
bydlištěm v obci Klokočná, každý občan měl jeden hlas. Anketní šetření probíhalo ve
dnech 12. – 19. 9. 2016 a hlas bylo možné odevzdat:
1. vhozením vyplněného přiloženého hlasovacího lístku do schránky Obecního úřadu,
2. předáním vyplněného přiloženého hlasovacího lístku v úředních hodinách
3. vyplněním elektronického formuláře na webové adrese:
Výsledky ankety: Celkem bylo osloveno 195 občanů obce, starších 18 let a s trvalým
bydlištěm v obci Klokočná. Celkem vrátilo tištěný hlasovací lístek 44 občanů a dalších 6
občanů využilo možnosti odpovědět elektronicky. Celkem se průzkumu zúčastnilo 50 z
oslovených občanů. Z 13 nabízených variant hlasovali občané pro 6 variant, jeden občan
využil možnosti navrhnout název zcela jiný. Největší počet hlasů, celkem 31, dali občané
názvu „Klokajda“. Tuto variantu zvolilo tedy 62 % občanů, kteří odevzdali svůj hlas.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo se
k informaci nevyjádřil.
c) Omezení dodávky pitné vody
Předsedající informoval o omezení dodávky pitné vody. Na základě sdělení společnosti
Želivská provozní a.s. od neděle 25. 09. 2016 od 16:00 hod do středy 28. 09. 2016 do
12:30 proběhne úplná výluka štolového přivaděče Želivka, jímž je dodávaná pitná voda i
do Klokočné. Zásobování obce pitnou vodou bude zajištěno z vlastních zdrojů obce
Struhařov, takže by její zásobování nemělo být přerušené. To ale za předpokladu
maximálních úspor. Dotčení občané byli písemně vyzváni, aby pokud možno využili
přepojení domácností na vlastní studny a pokud to není možné, aby alespoň
minimalizovali odběr na nejnutnější potřebu s vyloučením spotřeby pro zalévání zahrad,
napouštění bazénů, mytí aut, praní apod.
Předsedající vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo se
k informaci nevyjádřil.
d) Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
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Zápis - zasedání zastupitelstva

21. 9. 2016

Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20.14 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 5/2016

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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