Zápis č. 6 - zasedání zastupitelstva

14. 10. 2016

Zápis č. 6
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 14. 10. 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
0
0

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 7. 10. 2016 do 14. 10. 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 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, Martin Pávek
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-37-6/2016 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
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
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3) Schválení programu
4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
6) Projednání vyhodnocení Zadávacího řízení na výběr dodavatele "Projektová a
inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizací a ČOV v obci Klokočná"
7) Rozpočtové opatření č. 6/2016
8) Smlouva o zajištění územního studie veřejného prostranství
9) Různé
 Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele, 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.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-38-6/2016 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
byla kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 5/2016 ze dne 21. 9. 2016 a
nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Projednání vyhodnocení Zadávacího řízení na výběr dodavatele „Projektová a
inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci Klokočná“
Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu
Petr Prokýšek informoval přítomné, že v návaznosti na předchozí příslušná usnesení, ve
kterých se odsouhlasilo technické řešení nakládání s odpadními vodami v obci Klokočná
a způsob zajištění výběru a hodnotící parametry výběru, byla pověřena společnost 3L
studio zpracováním „zadávací dokumentace a organizací zadávacího řízení na výběr
dodavatele přípravných projektových a inženýringových prací na akci Kanalizace v obci
Klokočná“ za cenu 20.000,- Kč bez DPH.
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S touto společností se připravila rozsáhlá zadávací dokumentace a bylo vypsáno
výběrové řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s
dokumentem Zadávání veřejných zakázek v Operačním programu Životní prostředí
2014-2020.
Termín odevzdání nabídek byl stanoven na 4. 10. 2016.
V tomto termínu byly odevzdány nabídky tří uchazečů s cenami (uváděné vč. DPH).
1. VIS – vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o. za cenu 1,984.400,- Kč
2. Sweco Hydroprojekt a.s.
za cenu 1,724.250,- Kč
3. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
za cenu 1,545.170,- Kč
Všichni uchazeči splnili veškeré požadavky stanovené ve Výzvě.
Podle stanoveného jediného hodnotícího kritéria – „nejnižší nabídková cena“ hodnotící
komise ve složení Ing. Miloslav Rovný, Petr Prokýšek a Ing. Martin Šuma (3L studio)
doporučuje Výběrové komisi, resp. zastupitelstvu obce Klokočná rozhodnout o výběru
nejvhodnější nabídky.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu
se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky a o přidělení
veřejné zakázky “Projektová a inženýrská činnost za účelem výstavby kanalizace a
ČOV v obci Klokočná“, zakázky malého rozsahu na služby, ve smyslu § 12 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“), zadávané v
souladu se zásadami dle § 6 ZVZ a v souladu s dokumentem Zadávání veřejných
zakázek v Operačním programu Životní prostředí 2014 - 2020;
Vybraným uchazečem je obchodní firma „Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se
sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901 s cenou 1,277.000,- Kč
bez DPH, tedy 1,545.170,- Kč vč. DPH.
Současně pověřuje starostu obce podepsáním Smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Smlouva byla součástí zadávací dokumentace.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-39-6/2016 bylo schváleno.

7.

Rozpočtové opatření č. 6/2016
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. 6/2016, které
mění závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby odpovídaly změnám v rozložení příjmů a
výdajů obce. Jedná se zejména o navýšení příjmů na volby do zastupitelstev krajů a
výdajů spojených s rekonstrukcí rodinného centra Klokajda. Současně je třeba na základě
upozornění kontrolorů hospodaření obce z Krajského úřadu Středočeského kraje
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přesunout příjmy z divadelní činnosti na ostatní záležitosti kultury. Rozpočtové opatření
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K návrhu
se nikdo nevyjádřil. Předsedající doplnil, že hospodaření obce lze sledovat
prostřednictvím transparentního účtu na webových stránkách obce.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-40-6/2016 bylo schváleno.

8.

Smlouva o zajištění územního studie veřejného prostranství
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný se odvolal na minulé zasedání zastupitelstva, kde informoval, že obec od
konce loňského roku komunikuje s ORP Říčany ohledně zajištění Územní studie
veřejných prostranství. Na pořízení těchto studií byla vyhlášena dotační Výzva č. 9
IROP. Ta pokrývá 90% uznatelných nákladů, zbývajících 10% musí pokrýt obec. Obec
Klokočná má připraveno poměrně rozsáhlé zadání na studii. Studie bude obsahovat
podrobnou architektonicko-urbanistickou koncepci řešení všech veřejných prostranství,
řešení dopravní a technické infrastruktury, zeleně, atd. Zpracováním této studie bude
v podstatě zpracován „Strategický rozvojový plán obce“, který by obec měla mít
zpracovaný, zejména pokud je žadatelem o dotace.
Žadatelem o tuto dotaci může být pouze ORP. ORP Říčany za administraci dotace
požaduje úhradu nákladů ve výši 60.000,- Kč. Problémy se Smlouvou o zajištění územní
studie veřejného prostranství byly MMR vyřešeny vydáním vzorové smlouvy.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo Obce Klokočná, souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění územní
studie veřejného prostranství, dle vzoru MMR, s ORP Říčany. ORP se zavazuje zajistit
územní studii veřejného prostranství a podat žádost o dotaci z výzvy č. 9 IROP. Obec se
zavazuje uhradit náklady na zhotovení studie (předfinancování zhotovení studie –
předpoklad 350.000 Kč, které budou po dotaci zpětně převedeny na Obec – výsledně se
bude jednat o pokrytí nezpůsobilých výdajů - 10% - předpoklad 35.000 Kč) a náklady
za administraci dotace v dohodnuté výši 60.000 Kč.“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
0
zdržel se:
0
nehlasoval: 0
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0 Nehlasoval 0

Usnesení č. U-41-6/2016 bylo schváleno.

9.

Různé – diskuze
Předsedající vyzval přítomné k diskusi. Předsedající položil otázku, zda by byli občané
pro schválení obecně závazné vyhlášky na spalování bioodpadu. Obec může zakázat
obecně závaznou vyhláškou spalování listí, trávy, větví, které způsobují znečištění
ovzduší. Občané se domnívají, že vyhlášku obec nepotřebuje, že sousedé by se měli mezi
sebou raději domluvit a navzájem se na spalování bioodpadu upozornit, než spalování
upravovat vyhláškou.
Předsedající dále zmínil obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a dotázal se
přítomných, zda si myslí, že obec potřebuje tuto vyhlášku. Občané se domnívají, že tuto
vyhlášku obec také nepotřebuje, že za noční klid si soukromá osoba, resp. pořadatel akce,
nebo provozovatel podniku ručí sám.
Jan Malý pozval všechny přítomné na následující kulturní akce: Sousedskou zábavu,
Mikulášskou besídku a Slavnostní otevření Rodinného centra Klokajda dne 5. 11. 2016
od 1500 hod. Předsedající dále doplnil, že se současně bude konat předvánoční akce
„Malá zabijačka“ na dolní návsi v obci.
Starosta obce na závěr pozval všechny přítomné na vycházku po turistické a naučné
stezce "Krásné vyhlídky“ s prohlídkou Zittova mlýna, která se koná v sobotu dne 15.
října 2016.

Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná v 1953 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.
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Přílohy:
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 6/2016

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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