Zápis č. 5/2017 – Veřejné zasedání zastupitelstva

19. 7. 2017

Zápis č. 5/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 19. 7. 2017 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

5
2

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 12. 7. 2017 do 19. 7. 2017. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 5 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 Jan Malý 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 Jana Malého a pana
Františka Mládka, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, František Mládek, Martin Pávek,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval .0

Usnesení č. U-35-5/2017 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
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele
3) Schválení programu
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4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
6) Aktualizace Organizačního řádu orgánů obce Klokočná.
7) Požární řád obce Klokočná – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
8) Rozpočtové opatření č. 3/2017
9) Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu – scénář
10) Projednání žádosti pana Františka Mládka – Návrh na pořízení změny územního plánu.
11) Různé
•
Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. Předsedající
navrhl, aby byl z programu vyřazen bod č. 7 „Požární řád obce Klokočná – OZV č. 1/2017“
a byl nahrazen bodem „Strategie řešení PO v obci - Jednotka sboru dobrovolných hasičů“.
Dále do bodu č. 11 vložit nový podbod „Biopopelnice“. Pan František Mládek navrhl, aby
byl z programu vyřazen bod č. 10. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
zasedání s navrženými změnami v bodě č. 7, 10 a 11.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Jan Malý, František Mládek,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-36-5/2017 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
plánované zasedání kontrolního výboru se nekonalo a informaci o kontrole minulých
zápisů z hlediska plnění přijatých usnesení přinese při příštím veřejném zasedání.

6.

Aktualizace Organizačního řádu orgánů obce Klokočná
Předsedající informoval, že v návaznosti na usnesení U-21-3/2017 ve znění
„Zastupitelstvo obce Klokočná ukládá starostovi a oběma místostarostům připravit do
příštího zasedání zastupitelstva nový návrh Organizačního řádu orgánů obce Klokočná.“,
byl zpracován a dne 10. 07. 2017 všem zastupitelům rozeslán nový návrh OŘ. Do dnešního
dne od nikoho z nich nepřišel žádný protinávrh či doplnění.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo
z přítomných se nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje nový Organizační řád orgánů obce Klokočná –
viz Příloha č. 1.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Blanka Habrmanová, Martin
Pávek, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-37-5/2017 bylo schváleno.

7.

Strategie řešení PO
Předsedající vvsvětlil, proč došlo ke změně programu v tomto bodu. Byla ke schválení
připravena OZV č. 1/2017 – Požární řád obce Klokočná, ale vzhledem k její neujasněné
příloze č. 1 „Seznam členů JSDHO Klokočná jej není možno ke schválení předložit.
Předsedající připomněl informaci z minulého zasedání týkající se Protokolu z kontroly
HZS Kolín, kde bylo uloženo, že se musí zpracovat zpráva o odstranění nedostatků do 20.
7. 2017 (bylo zjištěno celkem 18 závad).
V současné době je stěžejní problém aktivovat JSDHO.
Zabezpečování PO na území obce je svěřeno do pravomocí obcí. Zřízení JSDHO je z
organizačního, materiálového i finančního hlediska v samostatné působnosti obcí.
Na problém neaktivní JSDHO byla Obec upozorněna i dopisem ředitele územního odboru
HZS. V něm se požaduje, aby Obec rozhodla o další strategii, s termínem do 30 dnů, tedy
do 10. 8. 2017. Předsedající přečetl podstatné části dopisu a současně dopis promítl.
Přestože byla JSDHO Klokočná zřízena dne 27. 01. 2016 a současně byl i jmenován velitel
JSDHO Klokočná, nedošlo v podstatě k žádnému posunu k zajištění akceschopnosti
jednotky. Důvodem byla zejména všeobecná zaneprázdněnost jednotlivých členů jednotky
a minimální znalost metodiky jak ze strany JSDHO, tak i zastupitelstva. Proto ani žádná z
výše specifikovaných dokumentací nebyla zpracována.
Kontrola HZS SK se tak stala impulzem k nastartování jednotlivých postupů dle Metodiky
pro zřizování JSDHO.
Uskutečnila se schůzka zastupitelstva obce Klokočná s vedením SDH Klokočná a s již
jmenovaným velitelem JSDHO Klokočná. Na ní se potvrdila všeobecná vůle jít cestou
vlastní jednotky, a ne společné jednotky PO. Následovalo setkání velitele JSDHO se členy
SDH Klokočná, na něm se vytipovalo 11 členů/zájemců do JSDHO. Všichni budoucí
členové JSDHO byli seznámeni s požadavky na členy jednotky, jejich právy a
povinnostmi.
Byl dohodnut následující postup;
1. všichni členové/zájemci absolvují vstupní zdravotní prohlídku (probíhá – 3 členové již
absolvovali, 5 členů je objednáno do konce tohoto týdne a 3 ji absolvují v srpnu)
2. uzavření dohod o provedení práce členů JSDHO s Obcí Klokočná (po jmenování)
3.

projednání OZV – Požární řád obce Klokočná (již zkonzultován s nprap. Urbanovou)

4. jmenování členů JSDHO
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5. vybavení členů JSDHO osobními a společnými ochrannými prostředky (probíhá inventura)
6. zajištění odborné způsobilosti členů JSDHO
a. 1 strojník má platné osvědčení o odborné způsobilosti
b. velitel jednotky, technik služby a 2. strojník dohadují termín školení/kurz v ÚHŠ
(Bílé Poličany/Jánské Koupele)
c. školení hasičů velitelem JSDHO
7. Zpracování příslušné dokumentace JSDHO
To bylo dohodnuto a mělo to probíhat. Na dotazy starosty v jakém je celá záležitost stavu
včera 18. 07. dostal informaci od A. Hofmanové ohledně prohlídek a předpoklad na
proškolení.
Na pracovní poradě zastupitelstva si Martin Pávek, jako v lednu 2016 jmenovaný velitel
JSDHO, vymínil, aby starostka SDH A. Hofmanová zajistila funkční sestavu jednotky.
Jako první krok je třeba u všech potencionálních členů zajistit vstupní lékařské prohlídky,
školení atd. Martin Pávek odmítá přesvědčovat jednotlivé členy a pokud to nebude
zajištěno A. Hofmanovou, tak odstoupí z funkce velitele jednotky.
Proto starosta požádal A. Hofmanovou, aby na toto VZZ pozvala všechny členy JSDHO,
kde se projedná další strategie řešení PO.
Pokud se okamžitě nezačne konat, tak vzhledem k předchozímu vysvětlení může i dojít k
tomu, že JSDHO bude zrušena a bude třeba uzavřít smlouvu o zabezpečení požární ochrany
s jinou obcí. Tím bude zákonná povinnost obce naplněna.
Tím se ale stane SDH „pouze“ spolkem působícím na úseku PO. Ten se řídí zejména
občanským zákoníkem. Dotace na činnost mu může poskytovat obec. Na státní dotace v
podstatě nemá nárok.
Tento bod programu je pracovní, měla by z něj vyjít strategie řešení PO v obci.
Následně předsedající vyzval A. Hofmanovou a Martina Pávka, aby podali další vysvětlení
a sdělili svá stanoviska. M. Pávek sdělil, že nemá žádné další komentáře.
Pan M. Barbora si myslí, že bylo dobré si nastudovat metodiku zřizování před
schvalováním zřizování JSDHO a zvolením velitele jednotky. Počet členů zřízené jednotky
neodpovídá metodice a jednotlivé body uvedené v metodice nebyly splněny. Starosta je
odpovědný za jednotku a má úkolovat velitele, který byl jmenovaný mimo pořadí.
Předsedající opdověděl, že zastupitelstvo konalo na základě doporučení a navrženého
usnesení M. Pávkem, který se zúčastnil příslušného školení, měl také jako jediný
k dispozici metodiku, kterou si ale nikdo další ze zastupitelů neprostudoval a tím ani
nezkontroloval. Tato jednotka se zřizovala nově proto, že se nenašel jediný doklad o
existenci vzniku původní jednotky.
A. Hofmanová sdělila, že probíhají kontrolní lékařské prohlídky jednotlivých členů a
budou taktéž objednáni na příslušná školení. Předsedající navrhl, aby byly prohlídky členů
jednotky ukončené a hotové do 30. 9. 2017 a proškolení do 20. 12. 2017. A. Hofmanová
dále dodala, že bude komunikovat se starostou obce z důvodu existence komunikačního
problému mezi velitelem jednotky a starostou.
M. Pávek doplnil, že až budou členové jednotky kompletní, bude jim dělat velitele, ale
nebude komunikovat se starostou.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, rozhoduje o další strategii řešení požární ochrany v obci
Klokočná formou vlastní akceschopné JSDHO. Pověřuje Alenu Hofmanovou zajištěním
veškerých podkladů a dokumentace pro splnění požadavku akceschopnosti JSDHO s
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termínem do 30. 9. 2017, resp. do 20. 12. 2017 pro proškolení členů jednotky - dle
Metodiky pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Blanka Habrmanová, Martin
Pávek, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-38-5/2017 bylo schváleno.

8.

Rozpočtové opatření č. 3/2017
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala, že Rozpočtovým opatřením č. 3/2017 dochází
k navýšení příjmové strny rozpočtu o 90.000,- Kč (z toho největší část, a to 85.000,- Kč
představuje dar manželů Procházkových na vybavení Rodinného klubu Klokajda).
Výdajová strana rozpočtu se tímto rozpočtovým opatřením navyšuje o 87.000,- Kč a to
především v těchto pragarafech
 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň v celkové výši 6.000,- Kč (ochranné pomůcky a
další položky pro Františka Baštu, který se o naši bec stará)
 Požární ochrana – dobrovolná část v celkové výši 55.000,- Kč (Nákup materiálu,
lékařské prohlídky a školení členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů)
 Činnost místní správy – v celkové výši 11.000,- Kč (Semináře a školení a cestovné)
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Pan
Jindřich Krčmář ml. doplnil, že existují státní dotace na činnost JSDHO, které lze čerpat.
Nikdo z přítomných se již 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. 3/2017.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Blanka Habrmanová, Martin
Pávek, František Mládek
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-39-5/2017 bylo schváleno.

9.

Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu prací - scénář
Předsedající navázal na informace z předchozích zasedání zastupitelstva ve věci pořízení
Územní studie veřejných prostranství.
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Na OÚ se nad rozpracovanými částmi této územní studie setkává pracovní skupina, která
sestává z členů zastupitelstva, komisí, výborů, a i zástupců SDH. Rozpracovanost této studie se dostává do stadia, kdy pro další postup bude třeba znát reakce a názory i široké
veřejnosti. Jak byli občané informováni, tak proběhne jednak prezentace rozpracovaných
částí, tak i anketa mezi občany, aby se získal objektivní názor většiny obyvatel na další
rozvoj obce.
Byl dohodnut následující scénář;
1. Na VZZ dne 19. 07. budou občané seznámeni s časovým rozvrhem finální práce na
ÚSVP.
2. Do 25. 08. se do schránek rozdá Pozvánka na vernisáž pracovní verze ÚS s textovou
částí
3. 4. 09. se pracovní verze ÚS zveřejní – vyvěsí na zasklené plochy bus zastávky, na
web a FB
4. 6. 09. proběhne vernisáž výstavy s úvodním slovem pana architekta Plicky a starosty
5. Od 6. 09. do 30. 09. anketa mezi občany
6. 30. 09. konec výstavy a sběru dat – ankety
Pan Jindřich Krčmář st. položil otázku, jak tato studie vznikla, kdo jí inicioval.
Předsedající odpověděl, že územní studie je součástí strategického rozvojového plánu
obce, která je povinným dokumentem pro žádosti o dotace. Je zároveň ucelenou koncepcí
pro budoucí rozvoj obce, aby se zamezilo vzniku chaotických nápadů. Nikdo z přítomných
se již nevyjádřil.

10. Různé


Biopopelnice
Předsedající připomněl přítomným občanům, že v rámci SORJ byly s přispěním dotace
pořízeny biopopelnice. Ty se za 500 Kč poskytují občanům. Svoz pro ty, kteří přes
OÚ platí poplatky za KO je zdarma, jako podpora pro myšlenku třídění bioodpadu. Do
dnešního dne je distribuováno pouze 41 ks ze 100 ks biopopelnic. Tím ale nejsou
splněny podmínky dotace.
Předsedající upozornil, že OÚ dává možnost občanům si převzít i více než jednu
biopopelnici do konce srpna a pak si ponechá skladem pouze určitou rezervu a zbytek
poskytne – převede okolním obcím, které o ně mají větší zájem.



Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi.
o Paní A. Krčmářová vyzvala zastupitele, aby se zamysleli nad problematikou sekání trávy o víkendech, zda by nebylo vhodné problém řešit veřejnou vyhláškou.
Předsedající slíbil, že se podnětem budou zabývat zastupitelé v rámci své pravidelné porady.
o Pan J. Krčmář st. se zeptal, jaká je celková částka vynaložená na vybudování vodovodu v obci. Předsedající odpověděl, že přesnou částku nezná, akce se realizovala za minulého zastupitelstva, ale lze nahlédnout do příslušných dokumentů –
účetnictví na obecním úřadě a informaci vyhledat – zájemcům to bude umožněno.
Pan J. Motyčka připomínal, že ještě minulé zastupitelstvo zveřejnilo a dávalo
všem občanům do schránek informaci o akci a o celkových nákladech této akce.
Pan M. Tesárek doplnil, že se sice ušetřilo za vybudování vodovodu, ale zhotovila
se jen zkrácená verze.
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Pan J. Krčmář ml. se domnívá, že vodovod v obci nemá dostatečný tlak a problém
by mohl nastat, kdyby se většina nemovitostí napojila na vodovodní řad. Předsedající odpověděl, že ve SORJ probíhají jednání o posílení vodojemu pro zvětšení
tlaku jednotlivých částí vodovodu. Připravuje se zkapacitnění vodojemu Bartošky
a posílení distribučního řadu. SORJ obdržel na tuto akci dotaci. Je zpracován i
hydrodynamický model, dle kterého by měl být vodovod plně funkční v celém
svém současném i výhledovém stavu.

Předsedající ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná ve 20:30 hod. a
poděkoval všem přítomným za účast.
Příloha č. 1 - Organizační řád orgánů obce Klokočná
Příloha č. 2 – Rozpočtové opatření č.3/2017
Zápis byl vyhotoven dne 23. 7. 2017
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:

Jan Malý___________________________________dne:

František Mládek ___________________________ dne:
Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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