Zápis č. 7 - zasedání zastupitelstva

21. 12. 2016

Zápis č. 7
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 21. 12. 2016 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

Ing. Miloslav Rovný, Ing. Blanka Habrmanová PhD., Petr Prokýšek, Jan Malý,
František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
Omluveni: 0
Neomluveni: 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 14. 12. 2016 do 21. 12. 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:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-42-7/2016 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) Plán likvidace kamenolomu Všestary – prezentace KÁMEN Zbraslav
7) Rozpočtové opatření č. 7/2016
8) Rozpočet na rok 2017
9) Revize usnesení U-18-3/2016 z 25.5.2016
10) Inventarizace majetku za rok 2016
11) Kalkulace cen pro vodné pro rok 2017
12) Skupinový vodovod REGION JIH
a) Stanovení maximálních ročních odběrů obce
b) Dohoda o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na
vybudování skupinového vodovodu Region Jih
13) Výběrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“
14) Výběrové řízení na těžbu v obecních lesích
15) Studie realizovatelnosti „Nakládání s odpadními vodami v obci Klokočná“
16) Různé
 Kalendář 2017
▪ Plán zasedání
▪ Klub Klokajda
▪ Kulturní akce
 Vystoupení Spolku Klokajda – informace
 Diskuze – otevřené fórum
Předsedající navrhnul z programu zasedání vypustit bod 15), protože v tomto bodě
nenastala nová skutečnost, o které je třeba informovat.
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. M. Rovný
navrhl, aby místo původně navrženého bodu 15) byl zařazen bod „Poděkování Obecního
úřadu Klokočná“. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
zasedání, ve kterém bude vypuštěn bod 15) a místo toho zařazeno Poděkování
Obecního úřadu Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-43-7/2016 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.
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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 30. 11. 2016 byla kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 6/2016 ze dne
14. 10. 2016 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Plán likvidace kamenolomu Všestary – prezentace KÁMEN Zbraslav
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu
Miloslav Rovný připomněl, že se zastupitelstvo obce dne 14. 10. 2015 usneslo, že
nesouhlasí s prodloužením těžby a provozu lomu Všestary v k.ú. Klokočná. O této
skutečnosti následně informoval společnost Kámen Zbraslav (KZ). Dne 22. 10. 2016 se
opět sešel se zástupci společnosti KZ, kteří mu předali složku „Plán likvidace
kamenolomu Všestary“. Domluvili se, že bude KZ tento plán prezentovat na veřejném
zasedání zastupitelstva a bude odpovídat na dotazy. M. Rovný představil zástupce
společnosti KZ technického ředitele pana ing. Jiřího Novotného a Martina Steklého a
předal jim slovo.
Pan J. Novotný prezentoval Plán likvidace a odpovídal na dotazy občanů obce. KZ
neobdržel souhlasné stanovisko od obce v pokračování těžby. V roce 2019 bude
definitivně ukončena těžba a trhací práce a následující rok 2020 bude zlikvidována celá
úpravna, zůstala by pouze váha. Drtící linka a veškeré technologie budou odstraněny.
Dále prezentoval způsob zaplavení lomu. Zaplavení lomu bude trvat při minimálním
přítoku přibližně 20 let.
Pan R. Hofman položil otázku, která se týkala vlastníků sousedících pozemků. Pan J.
Novotný odpověděl, že lom se nebude rozšiřovat a majetkové vztahy mezi vlastníky
pozemků sousedících s lomem a KZ budou narovnány.
Pan Habrman se zeptal, zda nedojde k poklesu spodních vod v obci, pokud budou
pokračovat těžební práce a počva (dno) se sníží o dalších 10 metrů. Zástupce firmy KZ
odpověděl, že není schopen na tento dotaz podrobně odpovědět. M. Rovný doplnil, že by
neměl být problém provádět průběžná měření hladin vody ve vybraných studních, zda
nedochází k poklesu – obec bude požadovat ve svém stanovisku.
Pan P. Houska se zeptal, k čemu bude zatopená plocha sloužit? J. Novotný odpověděl, že
lom rekultivují a pozemky prodají. M. Rovný upozornil, že budoucí využití plochy bude
muset být v souladu s územním plánem dané obce. Tato plocha je dle stávajícího
územního plánu obce určena jako plocha přírodní. Územní plán je zákon a následující
kroky tedy musí probíhat v souladu se zákonem.
P. R. Procházka položil otázku, jakým způsobem se bude rozhodovat, co bude s daným
územím? J. Novotný odpověděl, že vzhled území/lomu je dán plánem likvidace a plánem
rekultivace.
V závěru této prezentace a diskuze M. Rovný informoval, že na OÚ přišla „Žádost o
vydání stanoviska k povolení činnosti prováděné hornickým způsobem – likvidaci lomu
Všestary“, datovaná 28. 11. 2016. Na tu OÚ písemně reagoval dne 5. 12. 2016 a
požadoval doložit následující dokumentace;
1.
2.

Poslední platné rozhodnutí – povolení činnosti prováděné hornickým způsobem, na
jehož základě je prováděna současná činnost – těžba.
Poslední platný / odsouhlasený „Plán sanace a rekultivace lomu Všestary“, se všemi
příslušnými stanovisky DOSS.
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Kompletní nově navrhovaný a autorizovaný „Plán sanace a rekultivace lomu
Všestary“. Zástupci společnosti Kámen Zbraslav a.s. zatím neoficiálně předložili
neautorizovanou složku označenou „Plán likvidace lomu“. Výkresová část však není
identická s Přílohou č. 2, která byla součástí žádosti.

Informoval, že mu zástupci KZ tyto požadované doklady předali těsně před zahájením
veřejného zasedání. Domluvili se, že zastupitelstvo úplnost a obsah předané dokumentace
prověří a v únoru budou dále s KZ jednat za účelem vydání finálního stanoviska obce.
K vydání stanoviska k „Plánu likvidace lomu“ žádá obec občany o jejich názory,
požadavky a náměty. Za tímto účelem bude předaná dokumentace v úředních
hodinách k nahlédnutí na obecním úřadě.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K uvedené problematice se nikdo jiný již nevyjádřil.

7.

Rozpočtové opatření č. 7/2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 7/2016, které mění
závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Paní Habrmanová sdělila, že upravovala rozpočet vzhledem k tomu, že se
obec připravuje z hlediska účetnictví na uzavření roku 2016. Navýšily se příjmy na
daních z přidané hodnoty a výdaje se snížily u vybraných položek. Rozpočtové opatření
je nedílnou přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo jiný nevyjádřil.
Předsedající přečtetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-44-7/2016 bylo schváleno.

8.

Rozpočet na rok 2017
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s plánovaným rozpočtem na rok 2017, který byl
vyvěšen v zákonné lhůtě na úřední desce obce a stále je ke stažení na webových
stránkách obce.
Rozpočet plánuje příjmy ve výši 3 173 520,- Kč a výdaje ve výši 3 192 540,- Kč. Po
uhrazení splátky dlouhodobých půjček ve výši 194 604,- Kč bude schodek rozpočtu, tj.
rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 213 624,- Kč, pokryt volnými prostředky z běžného
účtu obce Klokočná. V příštím roce se chystá obec investovat do projektové
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dokumentace na ČOV a kanalizaci a provedení architektonické studie veřejných
prostranství obce. Dále obec plánuje částečnou rekonstrukci bývalé autobusové garáže a
obnovu místního rozhlasu. Rozpočet obce Klokočná na rok 2017 je nedílnou přílohou č.
2 tohoto zápisu. B. Habrmanová navrhla, aby Závaznými ukazateli rozpočtu byly
stanoveny paragrafy.
Předsedající následně 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 Rozpočet obce na rok 2017 dle přílohy 2
tohoto zápisu jako schodkový, s celkovými příjmy 3 173 520,- Kč, celkovými výdaji 3
192 540,- Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 213 624,- Kč, a
stanovuje, že Závaznými ukazateli rozpočtu jsou paragrafy.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-45-7/2016 bylo schváleno.

9.

Revize usnesení U-18-3/2016 z 25.5.2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s důvodem revize usnesení. Na základě
průběžné kontroly hospodaření obce vyplynulo, že je třeba revokovat usnesené U-183/2016 ze dne 25. 5. 2016, které znělo „Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje
Závěrečný účet obce ta rok 2015 a Účetní závěrku za rok 2015“, protože projednání
závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádřením „s výhradami“ nebo „bez výhrad“.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná revokuje usnesení zastupitelstva U-18-3/2016 z
25.5.2016 ve věci schválení Závěrečného účtu obce za rok 2015 a schvaluje Závěrečný
účet obce za rok 2015 BEZ VÝHRAD.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-46-7/2016 bylo schváleno.
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10. Inventarizace majetku za rok 2016
Předsedající informoval přítomné, že byl sestaven plán inventur v rámci řádné
inventarizace majetku k 31. 12. 2016. Inventarizační komise provede inventarizaci
majetku v jednotlivých útvarech a dokladovou inventuru účtů v termínu od 5. do 25. 1.
2017. Předsedající navrhl jmenovat inventarizační komisi ve složení; Martin Pávek,
Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Za předsedu inventarizační komise navrhl Martina
Pávka.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná jmenuje inventarizační komisi ve složení; Martin Pávek,
Šárka Machaňová a Radek Skřivánek. Předsedou inventarizační komise jmenuje
Martina Pávka.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-47-7/2016 bylo schváleno.

11. Kalkulace cen pro vodné pro rok 2017
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné o konání Valné hromady SORJ, konané dne 6. 12.
2016, jehož je obec Klokočná členem. Na VH byla předložena kalkulace nové ceny
vodného pro rok 2017. Oproti předchozímu období dochází k navýšení ceny o cca 1 Kč.
Z 36,63 Kč na 37,68 Kč bez DPH, tedy 43,34 Kč/m3 včetně DPH. Obec jako
spoluvlastník tuto cenu nebude dále navyšovat.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje úpravu ceny vodného pro rok 2017 na částku
37,68 Kč/m3 (bez DPH).“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-48-7/2016 bylo schváleno.
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12. Skupinový vodovod REGION JIH
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné o téměř roční iniciativě Klokočné v rámci SORJ
jejímž cílem bylo vyrovnání investic, tzn. srovnání již vložených investičních prostředků
jednotlivých obcí a dále nové nastavení výše plateb do SORJ, a to na základě skutečných
a spravedlivých podílů. Stávající podíly neodpovídají míře, v jaké jednotlivé Obce
využívají kapacit vodovodu, resp. jak se chystají jej využívat, a je proto nespravedlivý.
Bylo provedeno mnoho analýz, studií a na jejich základě a mnoha jednání byly stanoveny
tzv. „maximální roční odběry“ = smluvní dohodou zakotvené maximální možné roční
odběry obcí, které vyjadřují výhledový stav jednotlivých obcí (měly by být v souladu
s platnými územními plány obcí, případně s dalšími rozvojovými dokumenty obce).
Pro Klokočnou to znamená zakotvit maximální roční odběr vody na

13.182 m3

Dle původních Stanov měla Klokočná nárok na odběr
8.760 m3
Při výhledu 330 obyvatel a bilančním odběru 80 l / os / den by roční odběr byl 9.636 m3
Skutečný odběr za rok 2015 byl
2.361 m3
Tímto vyrovnáním dojde pro Klokočnou jednak k jednorázové úspoře cca 0,7 mil Kč a ke
snížení budoucích stálých poplatků.
Dále Miloslav Rovný informoval, že v předstihu předložil k prostudování zastupitelstvu
„Dohodu o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování
skupinového vodovodu Region Jih“, kterou připravoval společně s naším právníkem, a
tabulku „Vložené prostředky dle požadovaných kapacit ročního odběru – maximum –
výhled dle studie DHI“ – oba dokumenty ve verzi z 6. 12. 2016. Požádal zastupitelstvo o
jejich odsouhlasení.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předloženou „Dohodu o stanovení podílu
členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region
Jih“, a tabulku „Vložené prostředky dle požadovaných kapacit ročního odběru –
maximum – výhled dle studie DHI“ – oba dokumenty ve verzi z 6. 12. 2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Petr
Prokýšek, František Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-49-7/2016 bylo schváleno.

13. Výběrové řízení „Svoz odpadu pro Region Jih“
Předsedající vyzval Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný informoval přítomné, že část obcí SORJ se již v roce 2015 spojila a
společně řešila biodpad, kde výsledkem bylo pořízení biopopelnic, biokontejnerů a
svozového auta z prostředků dotace a dále výběrové řízení na svoz komunálního odpadu.
Dle současné legislativy musí být tato služba (svoz KO) vysoutěžena dle zákona o ZVZ.
Což žádná z obcí zatím nemá a musí to napravit. Výběrové řízení probíhalo několik
měsíců a nakonec muselo být zrušeno, protože nebyla splněna jedna ze základních
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zadávacích podmínek, a to že vysoutěžené jednotkové ceny musí být nižší, nebo stejné
jako nejnižší jednotková cena kterékoliv ze zúčastněných obcí. To nebylo dosaženo u
obce Ondřejov, která ale měla jinak sestavenou konstrukci jednotkových cen a nakonec
z tohoto projektu odešla. Výběrové řízení se proto muselo zrušit.
Obdobná situace nastala i na Kamenicku. Proto se zbývající obce obou sousedících
oblastí sdružily do nového většího sdružení zadavatelů pro společného zadávání ve
smyslu zákona o ZVZ. Obce provedly VŘ na společnost, která by zajistila nové VŘ na
realizaci nadlimitní veřejné zakázky. Nyní je tedy třeba odsouhlasit tyto proběhlé kroky,
aby mohl být zahájen proces VŘ.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná;


schvaluje záměr optimalizovat smluvní vztahy obce s poskytovateli služeb
spočívajících v zabezpečení sběru, svozu a likvidace směsného komunálního
odpadu, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu
(SLUŽBY), včetně ukončení smluvních vztahů s aktuálními poskytovateli
SLUŽEB, včetně realizace zadávacího řízení na výběr nového poskytovatele
SLUŽEB (veřejná zakázka);



souhlasí s uzavřením smlouvy se společností ARCH consulting s.r.o., IČ
28779479, na poskytnutí služeb spočívajících v zajištění realizace nadlimitní
veřejné zakázky na poskytovatele SLUŽEB pro obec;



souhlasí s účastí obce ve sdružení zadavatelů pro účely společného zadávání ve
smyslu §7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a
s uzavřením příslušné smlouvy o sdružení veřejných zadavatelů ve smyslu §7
odst. 2 ZZVZ;



pověřuje starostu obce pana ing. Miloslava Rovného k realizaci veřejné
zakázky, jakož i k veškerým úkonům obce jakožto zadavatele s tím souvisejícím,
nebo na to navazujícím s výjimkou schválení zadávací dokumentace veřejné
zakázky a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné
zakázky.“

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

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-50-7/2016 bylo schváleno.

14. Výběrové řízení na těžbu v obecních lesích
Předsedající vyzve Miloslava Rovného, aby se ujal tohoto bodu programu.
Miloslav Rovný připomenul, že na VZZ dne 14. 10. 2015 bylo schváleno Usnesení č. U58-6/2015, kterým zastupitelstvo obce Klokočná, zrušilo Usnesení č. U-44-5/2015 a
následně souhlasilo s tím, aby byla vypsána dvě nová výběrová řízení. Jedno na těžbu
dřeva v obecních lesích a druhé na prodej vytěženého dřeva. Jediným hodnotícím
kritériem výběrového řízení měla být cena (tj. u výběrového řízení na těžbu cena nejnižší
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a u výběrového řízení na prodej dřeva cena nejvyšší). Petra Prokýška pověřilo garantem
obou výběrových řízení. Výběrová komise byla jmenována ve složení; Martin Pávek –
předseda a členové Blanka Habrmanová a Daniel Poncar.
Zastupitelstvu se dlouho nedařilo najít nejvýhodnější způsob řízení a zkoordinování
těchto dvou VŘ, jednak z důvodu nedostatečných zkušeností a odborností
v zastupitelstvu a dále vzhledem k obavám, zda dokážeme zabezpečit odborný dohled
nad správnou realizací zakázky a prodeje. Na základě mnohých konzultací se na poslední
poradě zastupitelé většinově přiklánějí k vypsání VŘ na „službu“ na výběrovou těžbu
dřeva cca 450 m3 na jednoznačně určených porostech 217Ba10 a 217Ba14. Součástí
těžby bude pokácení označených stromů, úklid klestu, úklid lokality a přístupových cest
po těžbě a přiblížení na lokalitu „OM“. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky
bude i poskytnutí „odborné technické pomoci“ – zajištění společného prodeje přes portál
„aukcedreva.com“. VŘ bude provedeno v souladu se Směrnicí obce Klokočná č. 1/2014
článku 4. Realizace těžby bude probíhat pod dohledem Komise životního prostředí, resp.
najatého odborného dozoru.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
P. Prokýšek si není jistý, zda prodej dřeva prostřednictvím aukce je nejlepší způsob jeho
prodeje – on by upřednostnil prodej dřeva „na pni“. R. Hofman se zeptal, zda si je
zastupitelstvo vědomo, že les se musí dosázet? Nová výsadba totiž není součástí VŘ. M.
Rovný odpověděl, že toto konzultoval s lesním hospodářem, a že tím, že se nejedná o
mýtní těžbu, ale výběrovou těžbu, les si nové porosty dosází sám, příroda si sama poradí.
Předsedající doplnil, že o les je nutno se postarat. Získané finanční prostředky se vrátí
zpět do lesa. M. Rovný současně poděkoval komisi životního prostředí, díky níž se
poprvé v historii obce Klokočná začíná hospodařit v obecních lesích.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje doplnění Usnesení č. U-58-6/2015, kterým se
upřesňuje způsob výběrového řízení. Výběrové řízení bude vypsáno na „službu“ na
výběrovou těžbu dřeva cca 450 m3 na jednoznačně určených porostech 217Ba10 a
217Ba14. Součástí těžby bude pokácení označených stromů, úklid klestu, úklid lokality
a přístupových cest po těžbě a přiblížení na lokalitu „OM“. Součástí předmětu plnění
této veřejné zakázky bude i poskytnutí „odborné technické pomoci“ – zajištění
společného prodeje přes portál „aukcedreva.com“. Výběrové řízení bude provedeno
v souladu se Směrnicí obce Klokočná č. 1/2014 článku 4. Realizace těžby bude probíhat
pod dohledem Komise životního prostředí, resp. najatého odborného dozoru.“
Předsedající nechá o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, František
Bašta, František Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
Petr Prokýšek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-51-7/2016 bylo schváleno.

15. Poděkování Obecního úřadu Klokočná
M. Rovný za obecní úřad poděkoval komisi životního prostředí a všem občanům obce,
kteří pomáhají obci.

Stránka 9 z 11

Zápis č. 7 - zasedání zastupitelstva

21. 12. 2016

Zvláště pak poděkoval Františkovi Baštovi, který je jednak dobrou duší obce, vyskytuje
se a pomáhá u všech obecních akcí, ale hlavně díky němu a jeho obětavosti a pečlivosti je
obec stále tak hezky upravená a uklizená. 4. ledna 2017 bude mít pan Bašta významné
životní jubileum a při té příležitosti mu za obec popřál vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti do dalších let.

16. Různé
o Kalendář 2017
 Plán zasedání
Předsedající předal slovo J. Malému, který informoval přítomné, že byl sestaven
nový plán zasedání na rok 2017. Plán zasedání je v současné chvíli zveřejněn na
webových stránkách obce a na úřední desce na horní návsi.
 Klub Klokajda
Předsedající předal slovo J. Malému, který informoval přítomné, že byl
začátkem listopadu slavnostně otevřen Klub Klokajda. Současně zde probíhají
kulturní akce pro děti, byla uskutečněna přednáška o dotacích na kotle a na rok
2017 obec připravuje zajímavý a nabitý program, který bude zveřejněn
v kalendáři 2017.
 Kulturní akce
Jan Malý dále informoval o kulturních akcích, které se budou konat v obci a
v Klubu Klokajda. Program bude zveřejněn v kalendáři 2017 a občané budou
včas informováni na stránkách obce a prostřednictvím pozvánek do poštovních
schránek. M. Rovný doplnil, že v druhé půlce ledna a v únoru 2017 se budou
konat cestopisné přednášky s prezentací a projekcí fotografií doplněné o
vyprávění z ostrova Réunion a Korsiky.
o Vystoupení Spolku Klokajda – informace
Jan Malý informoval o fungování Spolku Klokajda z důvodu nepravdivě kolujících
domněnek po obci. Klokajda je spolek (dříve občanské sdružení) maminek a tatínků,
kteří ve svém volném čase a zcela zdarma připravují na Klokočné aktivity pro děti i
dospělé nejen z Klokočné. Klokajda byla založena z důvodu připívání k rozvoji
společenského, sociálního, kulturního a zájmového života v obci Klokočná.
Spolek chce umožňovat dětem i rodičům navazovat a udržovat vzájemné kontakty a
přispívat k vytváření komunitního ducha v obci Klokočná. Dále organizuje a pořádá
kulturní, společenské, vzdělávací a osvětové akce na aktuální, místní i regionální
témata nejen pro děti, současně přispívá organizováním brigádnické činnosti ke
zlepšení stavu životního prostředí v obce a jejím okolí.
Spolek potřebuje vytvářet ekonomickou základnu pro plnění výše uvedených cílů, a
to vlastní hospodářskou činností. Finanční prostředky získané z dobrovolného
vstupného a prodaných výrobků používá spolek na zaplacení správních poplatků
spojených s vlastní činností. Finance nejsou používány pro individuální potřeby,
k dispozici je na stránkách spolku transparentní účet, kde lze sledovat jednotlivé
pohyby a dále lze nahlédnout do pokladní knihy.
Z části prostředků předchozích spolků byla po dohodě pro účely obce na ozvučení
veřejných akcí pořízena hudební aparatura a dále mixér. Z prostředků spolku
Klokajda byla dokoupena část k této hudební aparatuře (hlavně kabeláž).
Hudební aparatura je tedy využívána hlavně pro obecní akce pořádané obecním
úřadem. Lze si ji ale i zapůjčit v rámci různých individuálních akcí, případně v rámci
meziobecní spolupráce na nejrůznější kulturní a sportovní akce. S aparaturou operuje
za obecní úřad Jan Malý, protože s ní nejlépe umí zacházet. Proto také i osobně
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obsluhuje skoro všechny akce. Obecní úřad nemá vyhovující skladové prostory, a
proto ji skladuje u sebe doma. Na požádání a po zaškolení je tedy možno s Janem
Malým domluvit její zapůjčení
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá
stanoviska.
Nikdo se již na veřejné části zasedání více nedotazoval.
o Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval přítomné k diskusi.
Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 21:16 hod. popřál
všem přítomným krásné vánoční svátky a vše nejlepší v novém roce a poděkoval za
účast.
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 7/2016
Příloha č. 2 - Rozpočet na rok 2017

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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