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Poskytnutí informací na základě žádosti ze dne 2. prosince 2021

Vážená paní Čepičková,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 2. prosince 2021 Vám obec Klokočná v zákonné lhůtě sděluje:
1.

Otázka:
Jakou částku měsíčně platí za nájem „Rodinného klubu Klokajda“ spolek U chůviček
ode dne 1. září 2020?
Odpověď:
Spolek U chůviček, z. s. platí od 1. září 2020 za nájem Rodinného klubu Klokajda
částku 5 500 Kč měsíčně.

2.

Otázka:
Jestliže spolek u Chůviček neplatí ode dne 1. září 2020 původně stanovené nájemné
ve výši 5 500 Kč měsíčně (viz Záměr obce Klokočná pronajmout Rodinný klub Klokajda ze dne 30. 5. 2019 a Záměr obce Klokočná- úprava nájemného Rodinného klubu
Klokajda ze dne 2. 12. 2019), pak žádám o informaci kdy a kde byl zveřejněn Záměr
obce o další úpravě (tj. o snížení nájemného Rodinného klubu Klokajda ode dne 1. září
2020) a kdy o tomto dalším snížení i o důvodech tohoto snížení rozhodlo zastupitelstvo
obce na svém veřejném zasedání.
Odpověď:
Řečený spolek platí od 1. září 2020 nájemné za nájem Rodinného klubu Klokajda
částku právě 5 500 Kč měsíčně.

3.

Otázka:
V návaznosti na ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění žádám také o informace jak provoz v jurtě umístěné na hřišti (pozemek č.

IČ: 00472034,
DIČ: není plátce DPH;
Komerční banka a.s.,
Bankovní spojení:
č. účtu: 8021201/0100

2 (3)

322/15, cca 600 m2) a s tím spojené mnohonásobně zhoršené životní prostředí obyvatel okolních domů a ničení přírody přispívá k péči obce Klokočná o všestranný rozvoj jejího území a k péči obce Klokočná o potřeby jejích občanů, jinak řečeno, z jakých důvodů zastupitelstvo obce udělilo dne 23.9.2020 (zápis č. 6/2020 z veřejného
jednání zastupitelstva, bod 8) souhlas s propachtováním části hřiště za 1 500 Kč
ročně.
Odpověď:
Otázka je dotazem na názor, na který se podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje povinnost poskytovat informace. Přesto na Vaši otázku jménem obce odpovídám:
V dotazu se odkazujete na §2 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb. o obcích. K tomuto odstavci úvodem poznamenám, co je i v komentářích tohoto zákona uvedeno, že; „obce
jako územní veřejnoprávní korporace představují společenství osob žijících na určitém území, která mají při své činnosti, v mezích svých možností, dbát o rozvoj tohoto území a potřeby svých občanů. Zajišťování místních záležitostí v zájmu obce a
občanů obce tvoří základ samostatné působnosti obcí. Obce při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem. Přičemž má být respektován nejen čistě lokální zájem, ale
též zájem širší veřejnosti“.
Jednou z povinností obce je i zajištění školní a předškolní výchovy dětí.
Vzhledem k tomu, že obec nemá vlastní školu, tak má uzavřenou smlouvu o školském obvodu s obcí Světice. V rámci této smlouvy podporuje základní školu ve Světicích částkou 100.000 Kč ročně.
Naše obec ale nemá ani vlastní mateřskou školu a vzhledem k přeplněnosti všech
školek v okolí žádná z blízkých/dosažitelných obcí s obcí Klokočná nemůže uzavřít
smlouvu o vytvoření školského obvodu mateřské školy.
Proto jsme uvítali žádost spolku U Chůviček pronajmout Rodinný klub Klokajda pro
Dětský klub a následně i návrh na propachtování části hřiště pro Lesní školku.
Je to pro naše občany varianta umístění jejich dětí do předškolního zařízení. Této
možnosti využívaly/využívají 3 děti z Klokočné.
Od začátku spolupráce se spolkem U Chůviček podporujeme jejich snahu dosáhnout
zapsání do školského rejstříku. Pokud se to podaří, bude se jednat o zařízení podporované státem, a tedy finančně přístupné pro všechny děti z naší obce. Obec Klokočná tímto postupem směřuje k naplnění potřeb svých občanů v oblasti předškolního vzdělávání.
Obec Klokočná a její zastupitelstvo mají za to, že činnost spolku U chůviček, z.s. je
v souladu s původním záměrem, na jehož základě vznikl Rodinný klub Klokajda, a
současně v souladu i se Strategickým rozvojovým plánem obce Klokočná. Rozšíření náplně a zefektivnění využití klubu Klokajda má pozitivní přínos pro obec.
Pro odsouhlasení propachtování části hřiště byl rozhodující účel, jímž je provozování
lesní školky, a dobré zkušenosti s provozem Rodinného klubu Klokajda. Do
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budoucna obec uvažuje, že se toto zařízení přemístí na severovýchodní část pozemku
parc. č. 322/41 (po terénních úpravách spojených se stavbou Kanalizace).
Žádné mnohonásobně zhoršené životní prostředí obyvatel okolních domů a ničení
přírody obec nezaznamenala. Právě naopak. Činnost řečeného spolku má v oblasti
ochrany životního prostředí i rozvoji mezilidských vztahů velmi pozitivní dopady.
Lesní školka děti cíleně vede k úctě k přírodě, životnímu prostředí i lidem. Aktivity,
které jsou založeny na takových hodnotách, obec Klokočná na svém území vítá.
S pozdravem
Digitálně podepsal

Ing. Miloslav Ing. Miloslav Rovný
Datum: 2021.12.15
Rovný
10:53:44 +01'00'
Ing. Miloslav Rovný
Starosta obce Klokočná
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