Zápis č. 6/2017 – Veřejné zasedání zastupitelstva

20. 9. 2017

Zápis č. 6/2017
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 20. 9. 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., František Bašta
Petr Prokýšek

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný (dále
„předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 12. 9. 2017 do 19. 9. 2017. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan 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, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval .0

Usnesení č. U-40-6/2017 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) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Klokočná – situační zpráva
7) Požární řád obce Klokočná – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
8) Rozpočtové opatření č. 4/2017
9) Schválení závěrečného účtu Ladova kraje
10) Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu – anketa
11) Projednání žádosti pana Františka Mládka – Návrh na pořízení změny územního plánu.
12) Kanalizace – informace o přípravných projektových pracích
13) Problematika regulace hlučných činností
14) Různé
 Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili. Předsedající dále
navrhl, aby byl do programu zařazen nový bod č. 14 „Bezúplatné nabytí pozemku parc. č.
326/1 a 326/6“. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program veřejného
zasedání se zařazením nového bodu č. 14 „Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 326/1 a
326/6“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Martin Pávek, Jan Malý, František Mládek,
Blanka Habrmanová, František Bašta
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-41-6/2017 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, že
byla provedena kontrola přijatých usnesení zastupitelstva obce č. U-14-3/2017 až č. U-303/2017 a vše je v pořádku.

6.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Klokočná – situační zpráva
Předsedající odkázal na minulé zasedání, kdy se řešila strategie požární ochrany v obci a
zaktivování JSDHO.
Po více jak rok a půl trvající nečinnosti v této záležitosti se díky aktivnímu přístupu vedení
a členů spolku SDH začaly v souladu s Metodikou pro zřizování JSDHO, konat kroky
směřující k akceschopnosti JSDHO.
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1) Bylo vytipováno 10 uchazečů o členství v jednotce a s nimi projednáno fungování
jednotky, jejich seznam byl promítnut na plátně v sále.
2) K dnešnímu dni 9 uchazečů absolvovalo povinné vstupní zdravotní prohlídky, 1 člen
– Martin Pávek neabsolvoval
3) K dnešnímu dni 1 uchazeč má platné osvědčení o odborné způsobilosti.
4) K dnešnímu dni není žádný uchazeč objednán na kurz odborné způsobilosti, měl by
být objednán velitel, strojník a technik.
5) K dnešnímu dni 9 uchazečů podepsalo Dohody o členství v JSDHO, 1 člen – Martin
Pávek nepodepsal
Uzavřením smluvního vztahu se členy jednotky, v našem případě Dohody o členství jsou
splněny veškeré počáteční předpoklady pro zahájení činnosti a akceschopnosti jednotky.
Dalšími kroky je vybavení členů JSDHO osobními a společnými ochrannými prostředky
(probíhá inventura) a zpracování a vedení příslušné dokumentace JSDHO.
Dále je třeba postupovat stále dle Metodiky a ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. a
souvisejících předpisů. Za činnost jednotky dle zákona ale i Jmenovacího dekretu odpovídá
velitel jednotky.
Následně předsedající vyzval Martina Pávka, aby podal další vysvětlení, doplnění a sdělil
svá stanoviska.
Pan Martin Pávek sdělil: " Děkuji za slovo, předem se omlouvám, to co budu říkat bude
poněkud delší, protože tato problematika má více souvislostí, které je třeba vysvětlit. Jistě
všichni ví, že s panem starostou máme ne úplně ideální vztahy. Přibližně dva roky ho
žádám, aby se ke mně nechoval jako k zaměstnanci, nebo lokajovi, aby si vůči mně nehrál
na vedení firmy nebo tábora. Starosta využívá každou příležitost, aby se vůči mně takto
choval. Vyvrcholilo to tím, že požádal o moje odvolání z funkce místostarosty. To se stalo
za poněkud zajímavých okolností. Slyšel jsem, neříkám, že to je pravda, že pan starosta za
hlas pro moje odvolání nabízel panu Mládkovi pomoc z územním plánem. Já jsem to takhle
slyšel. Byl bych rád, kdyby se k tomu starosta vyjádřil. To je první věc, která formuje
nedůvěru.
Poměrně zásadní věc, která už není v rovině, že bych někde něco slyšel, to jsem slyšel od
pana starosty na vlastní uši. Když pan starosta v průběhu rekonstrukce OU měl
nesrovnalosti s panem Malým a panem Prokýškem, protože ho neposlouchali tak jako ho
neposlouchám já, tady připomínám, že ho nikdy poslouchat nebudu, protože jeho představa
o hierarchii v zastupitelstvu je naprosto zvrácená - nejsme jeho podřízení, je to naopak, tak
tedy když měl při rekonstrukce OU nesrovnalosti s panem Malým a panem Prokýškem,
kteří ho nechtěli poslouchat, tak se přede mnou vyjádřil tak, že kdyby chtěl, tak je dva
připraví o dům. Myslí, že to není hezké a hodné starosty.
Na starostovo chování jako k zaměstnancům a jeho buzerování si nestěžuji jenom já. Já to
ovšem říkám nahlas. Do takové situace mám podepsat smlouvu o členství v jednotce
hasičů, kde na rozdíl od vás všech členů, kteří jste smlouvu podepsali, tak já tam mám
podepsat, že budu odpovědný starostovi obce, že budu odpovídat za majetek hasičů, že
budu dělat inventury. Přijde mi nemožné, že by starosta nechápal, co znamená moje přání,
aby mě nebuzeroval, aby se ke mě nechoval jako k zaměstnanci. Smlouva v této podobě je
pro mě neakceptovatelná a nepodepíšu ji. Pan starosta jistě bude říkat, že vše bylo
vypracováno podle metodik. Jakési řešení mám. Vidím, že zde naprosto padla mravnost,
tady se intriky a křivosti stali normou a proto navrhuji odvolat pana starostu z funkce a
pokračovat dál v normálních mezích jako lidi, nehrát si tady na firmu nebo tábor. Pokud
zastupitelstvo neodvolá starostu z funkce, tak vyzývám starostu, aby z funkce odstoupil.
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Myslím ,že na začátku našeho volebního období bylo mnoho lidí, kteří chtěli něco tvořit.
Někteří z nich si stěžují, že starosta je připravil o chuť něco tvořit".
Předsedající se dotázal ostatních členů zastupitelstva, zda mají pocit, že se k nim chová
jako k zaměstnancům. F. Bašta sdělil, že tyto věci se nemají řešit na veřejném zasedání a
ze zasedání odešel. Pan F. Mládek sdělil, že se starostou žádné problémy nemá, a tvrzení
o hlasu pro odvolání pana Pávka prohlásil za nesmysl – při hlasování se navíc zdržel
hlasování. B. Habrmanová také neshledává na chování pana starosty k ostatním
zastupitelům nic špatného. Dle jejího názoru, se pan starosta chová ke všem slušně.
Vzhledem k nevoli ze strany občanů se předsedající přestal dále dotazovat.
Ohledně jiného typu smlouvy pro velitele, než pro členy jednotky předsedající vysvětlil,
že velitel nemůže mít stejnou smlouvu/dohodu, protože celý ten „problematický“ článek u
členů říká, že jedná podle pokynů a rozkazů velitele. Proto se tento článek u velitele změnil
a jsou tam jenom ta ustanovení, která jsou ve jmenovacím dekretu velitele jednotky a který
sám osobně M. Pávek v lednu 2016 připravil a následně i podepsal. Takže to co nyní
odmítá podepsat již dříve podepsal. Další upřesnění ve smlouvě jsou přímo dle Metodiky
a zákona vztažené k funkci velitel. Předsedající ukázal jmenovací dekret s těmito
ustanoveními. K tomu ještě poznamenal, že od ledna 2016 tedy měl M. Pávek konat dle
Metodiky, ale nekonal.
M. Pávek vzápětí oznámil, že tímto rezignuje na funkci velitele JSDHO Klokočná.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili k problematice JSDHO
svá stanoviska. Nikdo z přítomných se již nevyjádřil.

7.

Požární řád obce Klokočná – Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Předsedající připomněl, že Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 již byla zpracována před
květnovou tematickou kontrolou státního požárního dozoru. Touto kontrolou byla vyhláška
zpřipomínkována, v souladu s tím následně upravena a již na květnové zasedání
zastupitelstva připravena k odsouhlasení. Jediným důvodem, proč nebyla jak na
květnovém, tak ani na červencovém zasedání odsouhlasena, byla neprojednaná její příloha
Příloha č.1 - Jmenný seznam členů JSDH obce Klokočná. To nyní je, jak bylo v
předchozím bodě vysvětleno, již vyřešeno, a proto se může OZV schválit. Poté bude
vyhláška vyvěšena na ÚD obce a poslána ke kontrole na MV.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající oznámil, že je třeba vzhledem k vzdání se funkce velitele JSDHO Klokočná
Martina Pávka upravit návrh usnesení.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Klokočná č.
1/2017 - Požární řád obce Klokočná – s úpravou vyškrtnutí slova velitel – Martin Pávek
v Příloze č. 1 vyhlášky - viz. Příloha č. 1 zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Blanka Habrmanová, František
Mládek, Martin Pávek
proti:
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Usnesení č. U-42-6/2017 bylo schváleno.
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Rozpočtové opatření č. 4/2017
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala, že Rozpočtovým opatřením č. 4/2017 dochází ke
změnám závazných ukazatelů rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení
příjmů a výdajů obce. Celkem obec zvyšuje příjmy o 73 200,- Kč a výdaje o 78 500,- Kč.
Výdaje byly navýšeny především díky položce 3745 5169 Péče o vzhled obcí a veřejnou
zeleň - Nákup ostatních služeb o 60.000,- Kč.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Pan Martin
Pávek, že se zdrží hlasování, neboť rozpočtové optaření nebylo k prostudování zasláno
dostatečně včas. K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2017.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Blanka Habrmanová, František
Mládek
proti:
zdržel se:
Martin Pávek
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-43-6/2017 bylo schváleno.

9.

Schválení závěrečného účtu Ladova kraje
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová informovala, že obec Klokočná je členem svazku obcí Ladův Kraj. K
31.12.2016 tvořilo svazek 22 členských obcí. K 31.12.2016 byl vykázán zůstatek na
bankovních účtech svazku ve výši 1 899 839 Kč. Tento zůstatek je způsoben převodem
volných prostředků z roku 2015 ve výši 1 787 937 Kč a tím, že nebyly realizovány některé
plánované akce. Od roku 2005 je členský příspěvek 25,- Kč / obyvatele. Celkový příjem
členských příspěvků v roce 2016 činil 1 052 075 Kč. Celkové příjmy svazku za rok 2016
činily 3 087 554,- Kč a celkové výdaje 1 187 715,- Kč. Sbazek v roce 2016 hospodařil
s náklady ve výši 1 482 959,17 Kč a s výnosy ve výši 1 301 370,41 Kč. Hospodářský
výsledek dosáhl ztráty ve výši 181 588,76 Kč.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje závěrečný účet Ladova kraje za rok 2016 bez
výhrad.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Blanka Habrmanová, František
Mládek
proti:
zdržel se:
Martin Pávek
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František Bašta
Pro 4

Proti 0

Zdržel se 1

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-44-6/2017 bylo schváleno.

10. Územní studie veřejných prostranství – informace o postupu prací – anketa
Předsedající zrekapituloval minulé období;
 na konci srpna byly všem občanům do schránek doručeny Pozvánky na veřejnou prezentaci a Anketní lístky
 5. 9. se zveřejnila pracovní verze ÚS – vyvěsila se na zasklené plochy bus zastávky a
na web
 6. 9. proběhla veřejná prezentace návrhu ÚS s úvodním slovem pana architekta Plicky
a starosty a následnou diskuzí s občany
 Od 6. 9. do 30. 9. probíhá anketa mezi občany
Předsedající požádal všechny přítomné, aby se aktivně do ankety zapojili. Pro další postup
prací na studii je třeba znát reakce a názory i široké veřejnosti. Většinové názory se promítnou do finálního řešení. Opět nabídl možnost konzultací nad návrhem studie.
Zopakoval, jak je možno vyplňovat a odevzdávat Anketní lístky. Upozornil, že je třeba
aby každý občan vyplnil za sebe AL, ne za dům – tím se dává pouze jeden názor.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Jindřich Krčmář ml. sdělil, že se mu v územní studii nelíbí návrh rybníka na dolní
návsi. Dle požárního řádu obec je zařazen mezi vodní zdroje a vztahuje se na to řada
pravidel, zejména technická norma, kterou předal zastupitelstvu. Navrhovaná úprava je dle
jeho vyjádření absolutně nevyhovující. Předsedající odpověděl, že územní studie je jen
návrhem nikoliv definitivním řešením úpravy obce a zopakoval, že je třeba tyto podněty
předat v rámci probíhající ankety. Připomínky budou posuzovány a další postup prací bude
dle většinového názoru, nebo dle požadavků danými různými předpisy. Pan Miroslav
Kukla nesouhlasí se „zrušením rybníka“, jedná se o jediný zdroj vody. Dále se již nikdo
nevyjádřil.

11. Projednání žádosti pana Františka Mládka – Návrh na pořízení změny ÚP
Předsedající informoval přítomné o žádosti pana Františka Mládka – Návrh na pořízení
změny územního plánu ze dne 26. 4. 2017.
Navrhovaná změna se týká části pozemku par. č. 94/1 v k.ú. Klokočná, jehož současné
využití je zemědělský půdní fond – orná půda. Navrhovaná změna využití části pozemku
(v rozsahu tří rodinných domů) – Výstavba rodinných domů – plocha bydlení – bydlení
v rodinných domech – venkovské (BV).
Předsedající ze žádosti přečetl důvody žadatele pro pořízení změny územního plánu a
návrh úhrady nákladů na pořízení změny. Současně přítomným promítnul zakreslení
navrhované změny do výkresu územního plánu.
Předsedající dále informoval o postupu při vyřizování žádosti.
1. Dne 9. 5. 2017 byla na odbor územního plánování a regionálního rozvoje odeslána
Žádost o stanovisko k Návrhu na pořízení změny územního plánu.
2. Dne 6. 6. 2017 bylo doručeno Stanovisko k návrhu na pořízení změny ÚP – v něm se
žádost nedoporučuje.
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Předsedající přečetl Stanovisko, okomentoval a současně je přítomným promítnul.
Dne 28. 6. 2017 Žádost i Stanovisko projednala Stavební komise OÚ Klokočná a
ztotožnila se s vydaným stanoviskem = Stavební komise žádost pana Františka Mládka
v souladu se stanoviskem odboru ÚP a RR nedoporučuje.
Dne 2. 9. 2017 Žádost projednala Komise životního prostředí se závěrem; „KŽP
nesouhlasí se změnou územního plánu a žádá obecní zastupitelstvo, aby zachovalo
současný rozsah územního plánu. Jakékoliv rozšíření zastavitelných ploch by vedlo
k dalším žádostem o rozšíření.“

Předsedající dále informoval, že o pořízení ÚP nebo jeho změny rozhoduje dle § 44
stavebního zákona zastupitelstvo obce. Aby mohlo být zahájeno pořizování změny ÚP,
musí se o tom zastupitelstvo usnést. Neusnese-li se, pořizování se nekoná. Proto je nyní
třeba tuto konkrétní žádost buď schválit, nebo zamítnout.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan Miroslav Kukla sdělil, že rozhoduje jen zastupitelstvo obce bez ohledu na to, zda úřady
v Říčanech změnu doporučují či nikoliv. Předsedající odpověděl, že žijeme v právním státu
a musíme respektovat platné zákony a schválení tohoto návrhu změny by bylo v rozporu
se Stavením zákonem. Dále poznamenal, že žijeme v demokratické společnosti, kde
většina rozhoduje o tom, jakou podobu má mít obec. Vnímá, že většina občanů svůj názor
na ÚP vyjádřila jak při předminulých, tak i minulých volbách.
Dle vyjádření paní Barbory Mládkové by údajně lidem v obci navrhovaná změna nevadila,
v minulosti prováděli šetření mezi lidmi.
Pan František Bártek se domnívá, že zastupitelstvo obce nesleduje blaho svých občanů a
nerozumí, proč zastupitelstvo nemůže udělat změnu ÚP.
Martin Pávek sdělil, že je zmatený, neboť má informace, jak starosta manipuloval s těmito
pozemky a přísliby. Též měl zmanipulovat stanovisko KŽP. Zde se opět ohradil pan
Mládek a i další členové rodiny Mládkovi.
Pan Tomáš Bezpalec přečetl text ve věci ohrožení dalšího rozvoje obce žádostí o změnu
platného územního plánu – vymezení dalších zastavitelných ploch. Odsouhlasení jediné
takové změny by znamenalo prolomení ÚP a popření zásady, na níž je postaven,
přizpůsobení výstavby potřebě a zájmům obce jako celku. Důsledky by byly pro dosud
výjimečně zachovalou obec zničující. Následně text s několika podpisy občanů obce
předložil zastupitelstvu.
V závěru pan Mládek poznamenal, že mu čtyři zastupitelé odsouhlasili, aby tuto žádost
podal. M. Rovný to potvrdil s tím, že myslel, že se jedná o pozemek/zahrada, kterou mu
minulé zastupitelstvo odmítlo zařadit jako stavební a že očekával, že se o všem ještě
domluví.
Předsedající vyzval přítomné, zda ještě někdo k projednávanému má nějaké připomínky.
Dále se již nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, schvaluje pořízení změny územního plánu Klokočná,
podle návrhu pana Františka Mládka ze dne 26. dubna 2017, spočívající ve změně
funkčního využití části pozemku parc. č. 94/1, k. ú. Klokočná, ze stávajícího funkčního
využití „plochy zemědělské (PZ)“ na nové funkční využití „plochy smíšené obytné –
bydlení venkovské (BV)“ v rozsahu tří rodinných domů. Podmínkou pořízení změny je
úplná úhrada na její zpracování, na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a na
mapové podklady navrhovatelem panem Františkem Mládkem“.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
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zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
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Miloslav Rovný
Jan Malý, Blanka Habrmanová, František Mládek, Martin
Pávek
František Bašta
Pro 0

Proti 1

Zdržel se 4

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-45-6/2017 nebylo schváleno.

12. Kanalizace - informace o přípravných projektových pracích
Předsedající informoval o přípravných projektových pracích
 byl podán PRVKÚK (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje),
 je hotová dokumentace DUR,
 zajišťují se souhlasy od vlastníků dotčených parcel, poté se podá žádost o vydání
územního rozhodnutí. Zde zatím není vše dohodnuto,
 souběžně probíhá zařizování elektro-přípojek pro ČOV a ČS
 zpracovává se dokumentace přípojek (ne všichni dotázaní vlastníci nemovitostí dodali vyplněné dotazníky. Ti budou ještě jednou osloveni, zda o přípojku mají či nemají zájem. Předpoklad je, že veřejné části kanalizačních přípojek by realizoval OÚ,
kdy se toto zřízení veřejných přípojek předpokládá zahrnout do žádosti o dotaci – tou
by to bylo i podmíněno)
 předpoklad podání žádosti o dotaci je leden roku 2019. Do té doby by měly být veškeré projektové práce dokončeny, vydána stavební povolení a dokončeno výběrové
řízení na zhotovitele.
Předsedající následně vyzve zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.

13. Problematika regulace hlučných činností
Předsedající informoval, že na minulém zasedání zastupitelstva byl od paní Krčmářové dán
podnět k vydání OZV regulující hlučných činností (sekání trávy) o víkendech.
Tuto problematiku lze opravdu řešit OZV. Je obecně přípustné hlučné práce regulovat,
nesmí se však tou regulací hlučné práce zcela vyloučit. Je tedy možno zakázat hlučné práce
o víkendu např. ráno od 6:00 do 9:00, pak od 12:00 do 15:00 a večer od 20:00 do 22:00.
Na poradě zastupitelů nebyl jednotný názor, zda takovouto vyhlášku vydat či nevydat.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
B. Habrmanová sdělila, že jí zajímá názor občanů obce, jak oni se na problematiku dívají,
zda jsme schopni se mezi sebou domluvit, zda potřebujeme vyhlášku, jaká je
vymahatelnost vyhlášky?
Panu Jiřímu Dunkovi se nelíbí hlasitost zapnutých motorů čekajících autobusů na zastávce.
Domnívá se, že řidiči nemusí nechat běžící motor po dobu 10 minut při čekání na odjezd.
Předsedající potvrdil, že dle vyjádření Ropidu by řidiči neměli nechat bezdůvodně zapnutý
motor. Nikdo z přítomných se dále nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s přípravou OZV o regulaci hlučných činností.
Zajištěním zpracování OZV pověřuje starostu obce.“
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Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Martin Pávek, František
Mládek
proti:
Jan Malý
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 4

Proti 1

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-46-6/2017 bylo schváleno.

14. Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 326/1 a 326/6
Předsedající informoval, že při projednávání řešení tras kanalizačních řadů a souhlasů
vlastníků pozemků pro podání žádosti o DÚR byl ze strany paní Renáty Hubkové vznesen
požadavek/návrh, aby obec převzala do vlastnictví pozemky parc. č. 326/1 a 326/6 vedené
v KN jako trvalý porost, ale sloužící jako účelová komunikace. Pod těmito pozemky je
třeba vést kanalizační řad pro odkanalizování severovýchodních nemovitostí obce. Bylo
domluveno, že by se jednalo o bezúplatný převod – dar obci. Pro obec z tohoto převodu
nevyplývají žádná rizika.
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 bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 326/1, k. ú.
Klokočná - trvalý travní porost - o výměře 1054 m2 a pozemku parc. č. 326/6, k. ú.
Klokočná - trvalý travní porost - o výměře 262 m2, zapsaných v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha východ pro obec a katastrální území Klokočná na LV 42, od dárce Renáty Hubkové,
Klokočná č. p. 21, 251 64.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Martin Pávek, František
Mládek, Jan Malý
proti:
zdržel se:
nehlasoval: František Bašta
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti

Zdržel se

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-47-6/2017 bylo schváleno.

15. Návrh na odvolání starosty obce z funkce
Předsedající předal slovo panu M. Pávkovi. M. Pávek navrhl odvolat starostu obce Ing.
Miloslava Rovného z funkce starosty.
Martin Pávek přednesl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná odvolává starostu obce Ing. Miloslava Rovného z funkce
starosty.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Martin Pávek
proti:
Blanka Habrmanová, Jan Malý
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zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:
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Miloslav Rovný, František Mládek
František Bašta
Pro 1

Proti 2

Zdržel se 2

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-48-6/2017 nebylo schváleno.

16. Různé


Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná v 21.00 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška Obce Klokočná č. 1/2017 - Požární řád obce
Klokočná
Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 4/2017
Příloha č. 3 - Závěrečný účet Ladova kraje
Zápis byl vyhotoven dne 22. 9. 2017
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:

František Bašta _____________________________ dne:

František Mládek ___________________________ dne:
Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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