Zápis č. 3/2017 – Veřejné zasedání zastupitelstva

24. 5. 2017

Zápis č. 3/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 24. 5. 2017 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

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

Omluveni:
Neomluveni:
Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

7
0

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 16. 5. 2017 do 24. 5. 2017. 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, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval .0

Usnesení č. U-14-3/2017 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) Organizační změny v zastupitelstvu obce (návrh na odvolání Martina Pávka z
funkce místostarosty)
7) Účetní závěrka za rok 2016
8) Nápravná opatření k odstranění závad zjištěných při kontrole hospodaření obce za
rok 2016
9) Závěrečný účet obce za rok 2016
10) Rozpočtové opatření č. 2/2017
11) Výběrové řízení „Pronájem Hostince na Klokočné“
12) Dokumentace zabezpečení požární ochrany
13) Jednotka sboru dobrovolných hasičů
14) Kanalizace a KČOV Klokočná – informace o přípojkách (projektových podkladech)
a strategie jejich řešení
15) Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – ČEZ
16) Pachtovní smlouva se ZEA Světice
17) Dodatek č. 1 k Dohodě o stanovení podílů (SORJ)
18) Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu prací
19) Různé


Diskuze – otevřené fórum

Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. Martin Pávek
navrhl, aby bod 7, 8, 9 a 10 byl zařazen za bod 13. Předsedající dále navrhl, aby byl z
programu vyřazen bod č. 13 „Jednotka sboru dobrovolných hasičů“, a do bodu Různé byl
zařazen podbod „Kulturní akce“. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
zasedání bez bodu č. 13 „Jednotka sboru dobrovolných hasičů“ a doplněný v bodě Různé
o podbod „Kulturní akce“.“ Dále schvaluje přesunutí bodů 7 až 10 za bod č. 12.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-15-3/2017 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 byla
kontrolním výborem provedena kontrola zápisu č. 1/2017 ze dne 25. 1. 2017 a nebyly
nalezeny žádné nedostatky, usnesení U-1-1/2017 až U-7-1/2017 jsou v naprostém pořádku.
Příští kontrola se bude konat dne 6. 6. 2017.

6.

Organizační změny v zastupitelstvu (návrh na odvolání Martina Pávka z funkce
místostarosty)
Předsedající informoval, že již déle než 1,5 roku jsou mezi ním a místostarostou napjaté
vztahy. Názorově se rozcházejí, místostarosta celou tuto dobu, tj. 1,5 roku, odmítá od
starosty přebírat úkoly s odůvodněním, že se nedá dělat pod tlakem a že není jeho
podřízený. Namísto toho, aby se se starostou dělil o povinnosti a tedy i úkoly a v případě
potřeby starostu zastupoval, tak úkoly odmítá, na žádosti o zastupování na schůzkách
nereaguje, nebo účast odmítá a fakticky představuje opozici. Jeho činnost na obecním
úřadě (krom brigády Čistý Ladův kraj a Rozsvícení Vánočního stromu) se omezila pouze
na předsedajícího veřejných zasedání zastupitelstva. V poslední době starostovi nepřijímá
telefonní hovory, ani zpětně nereaguje. Také nereaguje na mailové žádosti o sdělení
informací. Bez omluvy se nezúčastnil březnové ani dubnové pracovní porady
zastupitelstva. Spolupráce bez vzájemné komunikace a důvěry je nemyslitelná. Pokud tedy
toto nefunguje, tak je třeba dále neúnosnou situaci řešit – proto starosta navrhuje odvolání
Martina Pávka z funkce místostarosty obce Klokočná.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
M. Pávek reagoval, že nemá připravený projev jako pan starosta. Je to pro něj velice
nepříjemná situace, doufal, že se jí vyhneme a situace se nebude více stupňovat. Potvrdil,
že odmítá s panem starostou spolupracovat takovým způsobem, jakým on si představuje.
Jejich postoje se velice rozcházejí, jeho pohledy na jeho metody spolupráce jsou odlišné,
takže spolupráce v takové podobě existovat nemůže. Dodal, že je připraven spolupracovat.
Starostovi před rokem říkal, aby nevytvářel tlak, nerozdával úkoly, protože to není potřeba.
Do zastupitelstva šli s tím, že jsou si rovni, nevidí důvod, proč to má být jinak. Pan starosta
si hierarchii v zastupitelstvu představuje jinak a tuto hru pan M. Pávek odmítá hrát.
Nakonec je rád, že pan starosta přednesl návrh na jeho odvolání. Starosta už má většinu
hlasů na jeho odvolání v zastupitelstvu zajištěnou a on již bude mít klid. Tak jako
místostarosta měl jeden hlas, a jeden hlas bude mít i dál. Pokud v něj ještě někdo vkládá
důvěru, tak bude hájit jejich zájmy. Domnívá se, že zastupitelstvo má respektovat názor
většiny a obává se, že se začíná jít jiným směrem.
Pan F. Bártek sdělil, že ho zarazila věta, že nepříjmá příkazy. Copak starosta přikazuje
místostarostovi a ostatním? Starosta přece řídí zastupitelstvo a neměl by dával příkazy a
úkoly. To by chtěl vysvětli. Předsedající odpověděl, že nemluvil o příkazech, ale o
přebírání úkolů. Pan F. Bártek to považuje za stejné, když dá někomu úkol, tak je to příkaz.
Předsedající doplnil, že dle zákona o obcích a jednacího řádu jsou zasedání zastupitelstva
a porady. Na poradách se pořizuje zápis, specifikují se úkoly, které se rozdělují a i
termínují. Myslí si, že je normální, pokud se zastupitelé domlouvají, kdo který úkol udělá.
Někdo ale reaguje tak, že úkol udělá, až se mu bude chtít. M. Pávek toto tvrzení odmítl, že
to není pravda. Předsedající dodal, že tak jako ze zasedání se pořizuje zápis, existují zápisy,
kde ostatní úkoly příjmají, a i on sám sobě dává úkoly. Když se zastupitelstvo na něčem
dohodne v souladu se zákonem, tak by se to mělo plnit. Pan F. Bártek reagoval, že bylo
řečeno, že M. Pávek neplní úkoly starosty. Předsedající odpověděl, že úřad je státní správa,
existuje spousta věcí, které jsme povinni plnit a v případě, že jednání vede starosta, tak
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dává úkoly. Když ho M. Pávek po dobu jeho nepřítomnosti zastupoval, tak ostatní
zastupitele také úkoloval.
Paní M. Bíbová doplnila, že když M. Pávek zastupoval starostu během dovolené, byla
svědkem toho, jak se starosta vložil do rozhodnutí místostarosty a změnil ho. M. Pávek
upřesnil, že ho starosta obvinil z toho, že ho nezastupuje v době jeho nepřítomnosti, během
jeho dovolené ho však zastupoval. Pokračoval, že je komplikovaná situace mezi místními
spolky a skupinami a bylo by zapotřebí najít řešení nepokojů, které nastaly. Domnívá se,
že se podařilo, aby znesvářené strany zasedly u jednoho stolu a domluvily se na spolupráci
s tím, že se zastupitelstvo dohodlo, že tradiční a klíčové akce bude pořádat obecní úřad.
Reakce B. Habrmanové, která na jednání nebyla, nazvala tento postoj zastupitelstva
„baštovinou“. Pan starosta se do celé situace emailem vložil a celou tuto dohodu shodil ze
stolu. Spolupráce tím skončila. M. Pávek vyzval starostu, aby se za tuto situaci omluvil a
vyzval B. Habrmanovou, aby se omluvila panu Baštovi.
B. Habrmanová osvětlila, jak probíhají na zastupitelstvu porady a jak jsou rozdávány
úkoly. Existuje zápis, kterého se držíme, a pan starosta nikdy úkoly nanařizoval, ale vždy
se dotazoval. Co se týče rozhodnutí o kulturních akcích, ráda by viděla zápis z porady, kde
se zastupitelé shodli na tom, že tradiční akce bude dělat obecní úřad. Omluvila se panu F.
Baštovi za použití výše uvedeného výrazu.
Paní M. Bíbová by ráda, aby pan starosta vysvětlil, jakým způsobem si chtěl pojistit hlasy
pro odvolání M. Pávka z funkce místostarosty a hluboce lituje toho, že ho volila
v komunálních volbách. Pan starosta reagoval, že neví, co myslí pod pojmem pojistit.
Paní V. Kamaritovou zarazilo, jak M. Pávek mluvil o kulturních akcích, že ona se ujala
iniciativy a překvapilo jí, že jmenoval právě jí, která to udělala dobře, protože ví, že on si
to nemyslí. Většina z přítomných zná její a manželovu drogovou minulost. V současné
době jsou vyléčeni, mají rodinu, 3 zdravé děti a po úspěšně založeném místním spolku,
tento spolek pan M. Pávek nazval „feťáckým spolkem, který zničí“.
Pan R. Freissl sdělil, že by se neměla řešit minulost, ale postupovat dopředu.
Předsedající vyzval přítomné, zda ještě někdo k projednávanému má nějaké připomínky.
Nikdo z přítomných se již nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná odvolává pana Martina Pávka z funkce místostarosty
obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, Blanka Habrmanová
proti:
František Bašta
zdržel se:
Martin Pávek, František Mládek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 1

Zdržel se 2

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-16-3/2017 bylo schváleno.
Předsedající navázal na toto usnesení a informoval, že je třeba zvolit nového místostarostu.
Vzhledem k tomu, že agenda Obecního úřadu je stále více velmi náročná a nikdo ze
zastupitelů není dlouhodobě uvolněným zastupitelem, tak navrhl, aby byli zvoleni dva
místostarostové (první a druhý) a mezi ně byla agenda rozdělena. Tzn. aby počet
místostarostů byl dva. Toto opatření (dva místostarostové) se připravovalo již vloni v létě,
kdy se uvažovalo, že se ustanoví druhý místostarosta, který bude současně i jako uvolněný
zastupitel (měla to být Blanka Habrmanová), ale nakonec se opatření nerealizovalo
z důvodu její angažovanosti na VŠE.
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Navrhl, aby první místostarosta zastupoval starostu a dále aby zajišťoval veškerou
provozně správní agendu.
Druhý místostarosta by zajišťoval veškerou administrativně správní a finanční agendu.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan M. Pávek navrhl, aby se oba místostarostové nevolili dohromady. Předsedající sdělil,
že hlasování proběhne zvlášť.
Předsedající vyzval přítomné, zda ještě někdo k projednávanému má nějaké připomínky.
Nikdo z přítomných se již nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje zvolení dvou místostarostů. První místostarosta
bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a v době, kdy starosta nevykonává
funkci, a dále bude zajišťovat veškerou provozně správní agendu. Druhý místostarosta
bude zajišťovat veškerou administrativně správní a finanční agendu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová
proti:
Martin Pávek
zdržel se:
František Bašta
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 1

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-17-3/2017 bylo schváleno.
Předsedající informoval přítomné, že nyní proběhne volba místostarostů. Nejdříve bude
volen první místostarosta a následně bude volen druhý místostarosta.
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba obou
místostarostů veřejně hlasováním.
Předsedající na funkci prvního místostarosty navrhl pana Petra Prokýška a na funkci
druhého místostarosty navrhl paní Blanku Habrmanovou. Předsedající se dotázal
kandidátů, zda s kandidaturou souhlasí. Kandidáti Petr Prokýšek a Blanka Habrmanovou
potvrdili svůj souhlas.
Předsedající vyzval zastupitele, zda mají jiné návrhy na obsazení funkce prvního a druhého
místostarosty. M. Pávek projevil nesouhlas se zvolením B. Habrmanové místostarostou.
Žádný jiný návrh nebyl vznesen.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí prvním místostarostou obce Klokočná pana Petra
Prokýška.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, František Bašta, František Mládek,
Martin Pávek, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
Petr Prokýšek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-18-3/2017 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná volí druhým místostarostou obce Klokočná paní Ing.
Blanku Habrmanovou, Ph.D.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek
proti:
Martin Pávek
zdržel se:
Blanka Habrmanová, František Bašta
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 1

Zdržel se 2

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-19-3/2017 bylo schváleno.
Předsedající informoval přítomné, že dle § 119 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích nemůže
být místostarosta členem Finančního ani Kontrolního výboru. Tím že byla zvolena Blanka
Habrmanová druhým místostarostou, musí být odvolána z funkce předsedy Finančního
výboru a musí být zvolen nový předseda Finančního výboru.
Předsedající na základě diskuze na pracovní poradě zastupitelstva na funkci předsedy
Finančního výboru navrhl pana Jana Malého. Předsedající se dotázal kandidáta, zda
s kandidaturou souhlasí. Kandidát potvrdil svůj souhlas.
Předsedající vyzval zastupitele, zda mají jiné návrhy na obsazení funkce předsedy
Finančního výboru. Žádný jiný návrh nebyl vznesen.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná odvolává z funkce předsedy Finačního výboru paní Ing.
Blanku Habrmanovou Ph.D. a volí novým předsedou Finančního výboru pana Jana
Malého.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová,
František Mládek
proti:
zdržel se:
Jan Malý, Martin Pávek, František Bašta
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdržel se 3

Petr

Prokýšek,

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-20-3/2017 bylo schváleno.
Předsedající dále informoval, že z důvodu úmrtí pana Čermáka je nutné zvolit třetího člena
Kontrolního výboru. Předseda Kontrolního výboru navrhl paní Kateřinu Knapovou.
Předsedající se dotázal kandidátky, zda se svojí kandidaturou souhlasí. Kandidátka
potvrdila svůj souhlas.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná volí paní Kateřinu Knapovou za člena Kontrolního
výboru zastupitelstva obce Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Martin Pávek, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
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Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-21-3/2017 bylo schváleno.
Předsedající dále informoval, že tyto organizační změny je třeba promítnout do nového
Organizačního řádu orgánů obce Klokočná.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná ukládá starostovi a oběma místostarostům připravit do
příštího zasedání zastupitelstva nový návrh Organizačního řádu orgánů obce
Klokočná.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Bašta,
František Mládek, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
Martin Pávek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-22-3/2017 bylo schváleno.
Pozn. Martin Pávek předal zapisovatelce Š. Machaňové klíče od obecního úřadu společně
s čipem.

7.

Výběrové řízení „Pronájem Hostince na Klokočné“
Předsedající informoval přítomné o probíhajícím výběrovém řízení na Pronájem Hostince
na Klokočné.
Připomněl, že cílem výběrového řízení je výběr Nájemce, který bude nově provozovat
předmět nájmu – Hostinec na Klokočné, který bude dlouhodobě zkvalitňovat a rozšiřovat
služby a který bude pozitivně svou činností přispívat k rozvoji a dobrému jménu obce
Klokočná a regionu.
Očekáván je tedy výrazný kvalitativní posun oproti stávajícímu stavu provozování budovy,
která je v majetku obce.
Jednou z klíčových povinností obce je nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře – dle
zákona musí být majetek obce využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a
úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti, a obec je povinna pečovat o
zachování a rozvoj svého majetku.
Předsedající upozornil, že se nejedná o veřejnou zakázku a že tudíž toto výběrové řízení
nepodléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, ani Směrnici
obce Klokočná č. 1/2014. Jediným kritériem výběrového řízení je transparentnost a rovné
podmínky všem uchazečům.
Předsedající zrekapituloval základní data výběrového řízení;
22.03.2017
byl na veřejném zasedání schválen záměr obce Klokočná pronajmout
Hostinec na Klokočné, byla zvolena výběrová komise (všichni členové
zastupitelstva) a byly odsouhlaseny hodnotící kriteria nabídek.
27.03.2017
byl zveřejněn záměr obce Klokočná pronajmout Hostinec na Klokočné
31.03.2017
byl zveřejněn Dodatek č. 1 k Informačnímu memorandu
09.05.2017
v 19:00 - uzávěrka nabídek – byly podány tři nabídky (před otevřením
obálek informoval pan Petr Prokýšek – člen Výběrové komise, že v jedné
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z nabídek (bez bližšího určení) figuruje jeho manželka jako odpovědný
zástupce – zastupitelé k tomuto sdělení neměli žádné výhrady)
10.05.2017
v 19:00 - veřejná prezentace nabídek v Hostinci na Klokočné
ve 21:15 – výběrová komise na OÚ otevírání složek č. 1 nabídek
s identifikačními údaji uchazečů.
11.05.2017
zveřejnění „Zápisu z jednání VŘ – Pronájem 02“ na ÚD, kde byli
identifikováni jednotliví uchazeči
18.05.2017
konzultace s jednotlivými uchazeči – byly připraveny 4 společné otázky
pro všechny uchače + otázky týkající se konkrétních nabídek, poté
dotazy vyplývající z jednání.
Uchazeč č. 3 pan Miroslav Vykysalý odmítl odpovídat na otázky
z důvodu že ve VK je jeden člen, který je příbuzensky spojen s jednou
z nabídek a že dochází ke střetu zájmu.
Ani ubezpečení pana Mgr. Slavíka – přítomného advokáta OÚ na jeho
názoru nic nezměnilo a odešel bez zodpovězení jediné otázky.
Na závěr jednání jako vstřícný krok pan Petr Prokýšek odstoupil
z výběrové komise.
19:05.2017
Starosta telefonicky sdělil panu Vykysalému odstoupení pana Prokýška
z VK a domluvili se na náhradním termínu konzultace na 22.05.2017
21.05.2017
Pan Vykysalý mailem oznámil starostovi, že dle názoru jeho a jeho
právního zástupce došlo u jednoho ze zastupitelů minimálně ke střetu
zájmu, který i nadále trvá, a že se tudíž schůzky nezúčastní. Vyčká na
konečné hlasování zastupitelstva obce v této věci. Poté se po poradě se
svým právním zástupcem společně rozhodnou, jak v této věci budou dále
postupovat.
Předsedající nastínil další postup výběrového řízení;
1. Všichni uchazeči budou vyzváni k doplnění svých nabídek.
2. Uchazeč č. 2 – Organic service s.r.o. na základě provedených konzultací doplní svoji
nabídku o návrhy úprav Smlouvy o nájmu nemovitých věcí.
3. Mgr. Slavík prověří tyto návrhy a předá zastupitelstvu svá doporučení/komentář.
4. Výběrová komise promítne všechny vstupy (nabídky a jejich doplnění, podněty z
konzultací (2) a návrhy úprav Smlouvy) a připraví hodnotící tabulku.
5. Schválení výběru zastupitelstvem obce Klokočná na mimořádném zasedání.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan M. Vykysalý sdělil, že jako uchazeč výběrové řízení se odmítl účastnit 2. kola VŘ.
Nelíbí se mu, že manželka jednoho ze zastupitelů zastupuje společnost, která se zúčastnila
VŘ. Tuto skutečnost oznámil až při otevírání obálek a M. Vykysalý by očekával, že by měl
odstoupit ze zastupitelstva, neboť bude ovlivněn při hlasování. Dále se domnívá, že některé
body informačního memoranda zavání šitím určité skupině lidí na míru. M. Rovný
oznámil, že výběrové řízení je v souladu se zákonem a že pan M. Vykysalý může činit
jakkékoliv právní kroky. Pan J. Sapík sdělil, že přišel na veřejné zasedání, aby se dozvěděl,
kdo vyhraje VŘ, mrzí ho, že o výherci nebylo stále rozhodnuto. Pan F. Žalud položil dotaz,
zda má obec na vyplacení vložené investice. M. Rovný odpověděl, že otázka technického
zhodnocení budovy bude právně ošetřena v nájemní smlouvě. Paní J. Procházková
oznámila všem přítomným, že nabídka č. 2 je ona sama. S paní L. Prokýškovou
podnikatelský nápad vymýšlely společně a nepředpokládaly, že se kolem VŘ smete taková
vlna. Dále sdělila, že obec Klokočná se jim moc líbí a s rodinou mají v úmyslu se zde usadit
natrvalo, vzhledem k tomu, že mají určitý kapitál, chtěli by ho investovat do rozvoje
místního hostince a přispět k tomu, aby se v obci lépe žilo.

8.

Dokumentace zabezpečení požární ochrany
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Předsedající informoval, že dne 10. 05. 2017 proběhla na OÚ Klokočná tematická kontrola
státního požárního dozoru. Předmětem kontroly byl systém řízení a zajištění požární
ochrany a kontrola dokumentace požární ochrany.
Ke kontrole jsme nechali zpracovat kompletní dokumentaci Požární ochrany, kterou jsme
po kontrole upravili v souladu s připomínkami kontroly.
Též jsme si nechali připomínkovat „Řád ohlašovny požáru“ a Obecně závaznou vyhlášku
„Požární řád obce Klokočná“. Kompletní dokumentace byla zastupitelům v předstihu poskytnuta.
Po stránce metodické jsou tyto dokumenty v pořádku a lze je odsouhlasit, pouze u Požárního řádu obce Klokočná je třeba projednat s uvedenými členy jednotky SDH, že souhlasí
s tím, aby v OZV byli uvedeni.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje navrženou „Dokumentaci Požární ochrany“ a
„Řád ohlašovny požáru“.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, Martin Pávek,
František Mládek, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-23-3/2017 bylo schváleno.

9.

Účetní závěrka za rok 2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2016. Účetní
závěrka představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za účetní období k
poslednímu dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za
dané období.
V roce 2016 obec Klokočná hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem, tj. se
ziskem ve výši 610 039,69 Kč. Celková výše nákladů dosáhla 2 715 636,02 Kč, z toho
největší část tvořily náklady na služby ve výši 960 953,40 Kč, druhou nejvyšší položkou
byly odpisy dlouhodého majetku ve výši 614 018,- a třetí nejvyšší položkou mzdové
náklady ve výši 315 451,- Kč. Oproti nákladům obec dosáhla výnosů v celkové výši
3 325 675,71 Kč, z čehož největší položkou výnosy z daní ve výši 2 526 468,99 Kč, druhou
nejvyšší položkou byly výnosy z místních poplatků 260 421,- Kč a třetí významnou část
představovaly výnosy z dotací ve výši 351 654,- Kč. K 31. 12. 2016 disponoval obec
finančními prostředky na bankovních účtech ve výši 1 240 871,46 Kč, hodnota
dlouhodobého hmotného majetku představovala 23 581 020,36 Kč, hodnota dlouhodobého
nehmotného majetku obce představovala 556 887,- Kč a hodnota dlouhodbého finančního
majetku činila 1 872 966,- Kč. Celková výše aktiv byla 27 313 682,82 Kč. Tento majetek
obce byl financován především vlastními zdroji ve výši 26 272 012,82 Kč a pouze cizí
zdroje dosahovaly pouze 1 041 670,- Kč.
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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 Účetní závěrku za rok 2016.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-24-3/2017 bylo schváleno.

10. Nápravná opatření k odstranění závad zjištěných při kontrole hospodaření obce za
rok 2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Dne 23. 3. 2017 provedl Bc. Jaroslav Petrák - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a
Bc. Petr Venclovský z Odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016. Na základě předložených dokumentů a podkladů
vypracovali Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, v které byly
popsány 3 chyby/nedostatky hospodaření. Proto obec musí přijmout nápravná opatření.
a) Obec neúčtovala o oprávkách k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
evidovaném na účtu 018, neboť v Rozvaze k 31. 12. 216 není na účtu 018 ve sloupci
korekce vykázáno.
b) Náprava chyb a opatření – Při účtování o oprávkách k drobnému dlouhodobému
nehmotnému majetku bude postupováno dle platných účetních předpisů. Zodpovědnou
osobou za toto opatření je účetní obce s termínem nápravy ihned.
c) Obec účtovala o převodu hospodářského výsledku za rok 2015 účetním dokladem č.
610009 ze dne 30. 6. 2016, správně mělo být účtováno k datu schválení účetní závěrky
zastupitelstvem obce – 25. 5. 2016.
d) Náprava chyb a opatření – Při účtování o převodu hospodářského výsledku za
předcházející rok bude postupováno dle platných právních předpisů. Zodpovědnou
osobou za toto opatření je účetní obce s termínem nápravy ihned.
e) Zastupitelstvo obce pošle zprávu o schválení převodu hospodářského výsledku za
předchozí rok účetnímu obce mailem do 5 pracovních dní po schválení. Zodpovědnou
osobou za toto opatření je předseda finančního výboru obce s termínem nápravy ihned.
f) Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku
včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejího uzavření. Obec nezveřejnila
na profilu zadavatele do 15 dnů od jejího uzavření Smlouvu o dílo č. 01/2016 – Stavební
úpravy objektu čp. 62 Klokočná – II. Etapa uzavřenou s Pavlem Motuzem, cena díla Kč
623 739,- Kč bez DPH.
g) Náprava chyb a opatření – Smlouva o dílo č. 01/2016 – Stavební úpravy objektu čp.
62 Klokočná – II. Etapa byla zveřejněna na profilu zadavatele. Do budoucna bude
dokumentace týkající se veřejných zakázek uveřejňována na profilu zadavatele dle
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platných právních předpisů. Zodpovědnou osobou za toto opatření je předseda
finančního výboru obce s termínem nápravy ihned.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, přijímá následná systémová nápravná opatření k
chybám, zjištěným při přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2016:
1. Při účtování o oprávkách k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku bude
postupováno dle platných účetních předpisů. Zodpovědnou osobou za toto opatření je
účetní obce s termínem nápravy ihned.
2. Při účtování o převodu hospodářského výsledku za předcházející rok bude
postupováno dle platných právních předpisů. Zodpovědnou osobou za toto opatření je
účetní obce s termínem nápravy ihned.
3. Dokumentace týkající se veřejných zakázek bude uveřejňována na profilu zadavatele
dle platných právních předpisů. Zodpovědnou osobou za toto opatření je předseda
finančního výboru obce s termínem nápravy ihned.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-25-3/2017 bylo schváleno.

9.

Závěrečný účet obce za rok 2016
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2016. 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 2016 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 21. 12. 2015
usnesením č. U-45-7/2016 s celkovými příjmy 2 765 000, -Kč, celkovými výdaji
4 028 456,- Kč a dorovnáním rozpočtu z běžných účtů obce ve výši 1 458 060,- Kč. Během
roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 1 356 146,- Kč na 4 124 146,- Kč a ve výdajích o
417 127,- Kč na 4 445 583,- Kč. Úprava rozpočtu proběhla na základě sedmi rozpočtových
opatření.
Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r. 2016, nedaňové příjmy byly plněny na
99%, běžné výdaje byly naplněny na 98%, kapitálové výdaje byly tvořeny hlavně investicí
do kompletní rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice ve výši 1.407.000,85,- Kč,
doplatkem nové komunální techniky malotraktoru se širokým příslušenstvím ve výši 797
539,- Kč a investičním příspěvkem do Svazu obcí Region Jih ve výši 157.356,- Kč.
V roce 2016 získala obec dotace z rozpočtu Středočeského kraje na rekonstrukci budovy
bývalé staré hasičárny ve výši 700.000,- Kč, dotace na volby ve výši 16.993,- Kč a dotace
na provoz obecního úřadu vevýši 44.000,- Kč.
Dne 23. 3. 2017 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Obec k nalezeným
chybám a nedostatkům přijala nápravná opatření. V průběhu přezkouání hospodaření
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nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření
územního celku v budoucnosti.
Předsedající následně vyzve 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 2016 bez výhrad.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, František Bašta, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-26-3/2017 bylo schváleno.

10. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2017, které mění
závazné ukazatele rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a výdajů
obce. Celkem obec zvyšuje příjmy o 11 000,- Kč a výdaje o 831 256,- Kč.
Příjmy byly navýšeny v položkách Poplatek ze psů a Přijaté neinvestiční dary.
Výdaje byly navýšeny především díky položce 2321 6130 Odvád. a čišt. odp. vod a
nakládání s kaly – Pozemky – na minulém zastupoitelstvu byl schválen nákup pozemku
č.parc. 2011 v k.ú. Klokočná pro vybudování obecní ČOV. Další položky byly navýšeny
především proto, aby byl vytvořen dostatečný prostor v rozpočtu pro pořizování materiálu,
služeb, dodavatelsky zajišťovaných oprav a údržby aj. při běžné údržbě obce, kulturním
vyžití a chodu obecního úřadu.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Předsedající následně 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. 2/2017.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, František Bašta
proti:
zdržel se:
Martin Pávek
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-27-3/2017 bylo schváleno.
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11. Kanalizace a KČOV Klokočná – informace o přípojkách (projektových podkladech)
a strategie jejich řešení
Předsedající vyzval Petra Prokýška, aby se ujal tohoto bodu programu.
Petr Prokýšek informoval o probíhajících přípravných projektových prací. V současnosti
dostali vlastníci všech nemovitostí dotazník a situaci k vyplnění. Informoval občany jak
mají dotazník vyplňovat. Blíží se termín 31. 5. 2017, kdy je třeba odevzdat dotazník
s nákresem kanalizační přípojky. P. Prokýšek názorně předvedl, jak zakreslit přibližnou
pozici vyústění kanalizační přípojky. Dodal, že občané mají zakreslit hloubku a umístění
odpadu.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan R. Freissl položil otázku, jaké jsou finanční náklady na vybudování kanalizace a kolik
budou občané platit za přípojku. M. Rovný odpověděl, že finanční náklady se budou
kalkulovat až po dokončení projektových prací. Dále pro představu o realizaci informoval,
že v lednu 2019 by se měla podat žádost o dotaci. To váže na stav přípravných prací. Čím
větší je rozpracovanost (jednotlivé stupně projektové dokumentace, veřejnoprávní řízení a
případně i výběr zhotovitele), tím je vyšší hodnocení přípravy projektu a tedy i vyšší naděje
na získání dotace. P. Prokýšek doplnil, že ještě nemáme v zastupitelstvu projednáno, ale
že se dá předpokládat, že vybudování kanalizační přípojky na hranici pozemku (veřejná
část) bude hrazena obcí z dotace. Na vlastním pozemku je třeba, aby si náklady každý
občan uhradil sám. Na dotaz, zda bude povinné se připojit, odpověděl M. Rovný, že po
dokončení tohoto projektu bude stanovena určitá doba „hájení“, do které se občané buď
připojí na kanalizaci, nebo se rozhodnou že se nepřipojí, že mají vše v pořádku, ale pak se
provedou kontroly/inspekce zda tomu tak skutečně je. Jedná se nám o životní prostředí,
víme, že v současné době to skoro nikdo nemá v pořádku, ale proto chceme realizovat
kanalizaci a dát možnost se připojit a teprve poté přistoupit k sankcím. Na další dotaz P.
Prokýšek odpověděl, že dešťová kanalizace by se měla v obci zachovat.

12. Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno – ČEZ
Předsedající informoval, že v rámci akce „Rekonstrukce venkovské usedlosti - rekonstrukce a novostavba rodinného domu č. p. 46, Klokočná na pozemku p.č. 95/2, p.č. 58,
k.ú. Klokočná“ se bude provádět kabelová přípojka NN, která bude v délce cca 100 m uložena na pozemku ve vlastnictví obce. Z tohoto důvodu je třeba s ČEZ Distribuce, a.s. uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu. Smlouva byla prověřena právníkem obce a zastupitelům
v předstihu poskytnuta.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosrti a smlouvu o právu provést stasvbu č. KlokočnákNN-pro p.č. 94/4, IP-12-6011073/VB1 se společností ČEZ Distribuce, a.s.. Dotčené
nemovitosti jsou pozemek p.č. 54/8 a 351/3 v k.ú. Klokočná, předpokládaný rozsah
omezení činí 60 m2 manipulačního pásu, výše jednorázové náhrady bude činit 15.000
Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, František Bašta
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proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
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Martin Pávek
Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-28-3/2017 bylo schváleno.

13. Pachtovní smlouva se ZEA Světice
Předsedající informoval, že na základě usnesení U-13-2/2017 z minulého zasedání zastupitelstva byl zveřejněn záměr obce pronajmout/propachtovat pozemky. Záměr byl zveřejněn na ÚD od 28. 04. do 22. 05. 2017. S návrhem Pachtovní smlouvy byli zastupitelé
v předstihu seznámeni.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo Obce Klokočná schvaluje uzavření Pachtovní smlouvy č. 26/17 na pozemky parc. č. 94/9, 260, 261, 293, 295/1, 296/1, 301/1, 361 a 366 v k.ú. Klokočná o
celkové výměře 4,2048 ha se společností ZEA Světice a.s., na dobu 5 let, za roční pachtovné ve výši 1.500 Kč/ha.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, František Bašta, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-29-3/2017 bylo schváleno.

14. Dodatek č. 1 k Dohodě o stanovení podílů (SORJ)
Předsedající informoval, že na prosincovém zasedání zastupitelstva byla usnesením U-497/2016 schválena „Dohoda o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region Jih“. Ta byla současně schválena i ve všech ostatních zastupitelstvech SORJ a na VH SORJ podepsána, krom obce Strančice. Po VH proběhla jednání pracovní skupiny SORJ (starostové Zajíčková, Hlouch, Rovný, Řehák) s některými zastupiteli a radními obce Strančice za účasti právního zástupce SORJ k vyjasnění
důvodů "nepodepsání" Dohody. Z těchto poměrně složitých jednání a po vzájemné korekci
představ obou stran vznikl Dodatek č. 1 k Dohodě, odsouhlasený právními zástupci obou
stran a členy pracovní skupiny SORJ. Tento Dodatek a i Dohoda byly předloženy zastupitelům obce Strančice k projednání (schválení) na mimořádném zastupitelstvu dne 15. 05.
2017 a tam byly schváleny. Proto se Dodatek č. 1 předkládá ke schválení i našemu zastupitelstvu, které s jeho obsahem bylo v předstihu seznámeno.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
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„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o stanovení
podílu členských obcí SORJ na nákladech na vybudování skupinového vodovodu Region
Jih“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Petr Prokýšek, František Mládek,
Blanka Habrmanová, František Bašta, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-30-3/2017 bylo schváleno.

15. Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu prací
Předsedající informoval, že v návaznosti na uzavření Smlouvy o zajištění územní studie
veřejných prostranství s ORP Říčany se již tato studie zpracovává. Zpracovatelem je pan
ing. arch. Ivan Plicka a jeho studio.
Předsedající zdůraznil, že tato studie je velice důležitý dokument - strategický dokument,
který má jako hlavní cíl setřídit a ujasnit si naše představy o budoucím vzhledu a vlastně i
fungování naší obce. Tak, aby byly naše budoucí kroky/aktivity/investice koncepční, smysluplné, vzájemně na sebe navazující a korespondující.
Současně je to základní předpoklad pro hodnocení a mnohdy i vůbec možnost podat žádost
o dotace. Občas jsou vypisovány různé dotační tituly a je třeba na ně být připraveni - tzn.
mít připravený projekt a strategii.
Jedná se o strategický materiál, tzn. materiál na mnoho let dopředu. Což také znamená, že
to, nad čím se nyní bavíme a modelujeme, může přijít k realizaci třeba za 10 či více let.
Ale tím že jej budeme mít, tak budeme připraveni na výzvy, budeme mít představy a tím
bychom i měli eliminovat případné překotné, nepromyšlené kroky a třeba i následné předělávání a tedy zbytečné náklady.
Na OÚ se nad rozpracovanými částmi této územní studie setkává pracovní skupina, která
sestává z členů zastupitelstva, komisí, výborů a i zástupců SDH.
Předpokládáme, že v červnu připravíme veřejnou prezentaci rozpracovanosti a že Vám
všem dáme možnost jak při té prezentaci, tak i následné ankety se k těmto věcem vyjádřit.
Pan J. Krčmář se zeptal, jak bude územní studie veřejných prostranství hrazena, když obec
nemá finance. M. Rovný odpověděl, že studie bude hrazena z dotace. J. Sapík se domnívá,
že obec nepotřebuje architekta na hřbitov a není třeba předělávat v obci zeleň. M. Rovný
odpověděl, že hřbitov je již na hranici svých možností a byl by rád, aby se nerozvíjel nekontrolovatelně jako „klondike“.

16. Různé


Kulturní akce
o
Jan Malý pozval všechny občany na koncert Radky Fišarové – na vystoupení
pod názvem „Rendez-Vous“, které se uskuteční dne 22. 06. 2017 od 19:30 v sále
Hostince na Klokočné. Občané by měli býti informováni způsobem obvyklým a
dále budou rozeslány pozvánky jak poštou, tak elektronicky. Paní M. Poncarová
doplnila, že koncert, kterého se zúčastnila, vzbudil nadšení a písničky Radky
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Fišarové jsou krásné. Proto se také rozhodla oslovit zpěvačku a uspořádat koncert u nás v obci. Jan Malý sdělil, že v červnu se uskuteční další cestovatelská
přednáška, o které budou občané včas informováni. Pan J. Krčmář se zeptal, zda
se dne 1. 6. 2017 uskuteční pro děti dětský den. J. Malý odpověděl, že dne 1. 6.
2017 nikoliv, ale nadcházející víkend ano.


Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi. Paní Rejmontová sdělila, že si váží
současného zastupitelstva, které je odborně způsobilé, že je zde architekt, ekonom a
pořární dokumentarista. Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce
Klokočná v 21.30 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Příloha č. 1 Příloha č. 2 –
Příloha č. 3 Příloha č. 4 –
Příloha č. 5 –
Příloha č. 6 –

Účetní závěrka za rok 2016
Závěrečný účet obce za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Dokumentace Požární ochrany
Řád ohlašovny požárů
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu
Příloha č. 7 – Pachtovní smlouva č. 26/17
Příloha č. 8 – Dodatek č. 1 k Dohodě o stanovení podílu členských obcí SORJ na nákladech
na vybudování skupinového vodovodu Region Jih
Zápis byl vyhotoven dne 31. 5. 2017

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________dne:

František Mládek ___________________________ dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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