Zápis č. 4/2021 – Veřejné zasedání zastupitelstva

30. 6. 2021

Zápis č. 4/2021
z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 30. 6. 2021 v 1900 hod. v jednací místnosti OÚ
Přítomni osobně:

Ing. Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Ing. arch. Tomáš Bezpalec,
Ing. Blanka Habrmanová Ph.D, Ing. Michaela Poncarová, Ing. Pavel
Kobera

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

1.

7
0

Zahájení zasedání zastupitelstva
Mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný
(dále „předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že mimořádné 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 21. 6. 2021 do 30. 6. 2021. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční
listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva osobně (z celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále předsedající upozornil, že z důvodu zdokumentování průběhu jednání pro potřeby
vyhotovení zápisu je pořizován zvukový záznam. To je plně v souladu jak s Jednacím
řádem zastupitelstva, tak i zásad GDPR.

2.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pan Tomáš Indra a pan Jan Malý,
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 Tomáše Indru a pana
Jana Malého, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-22-4/2021 bylo schváleno.

3.

Schválení programu
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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
4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České
republiky
6) Závěr
Předsedající následně navrhl doplnit program zasedání o nový bod č. 6 – Žádost o dotaci
ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby se k navrženému programu
vyjádřili.
K návrhu se se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program
mimořádného veřejného zasedání doplněný o nový bod č. 6 – Žádost o dotaci ze
Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-23-4/2021 bylo/nebylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.

5.

Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky
Předsedající informoval, že jsme obdrželi výzvu k podpisu Smlouvy č. 1190400006 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky.
Tato Smlouva o poskytnutí podpory se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního
prostředí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze
dne 20. 7. 2020 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování
finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR prostřednictvím
Národního programu Životní prostředí. Podpora je určena na akci: „Kanalizace a ČOV
Klokočná“ realizovanou v letech 2021 až 2022.
Fond se zavazuje poskytnout obci podporu formou dotace ve výši 33 181 247,06 Kč.
Základ pro stanovení podpory odpovídá způsobilým výdajům stanoveným Fondem dle
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žádosti a činí 52 049 015,00 Kč. Podpora představuje 63,75 % základu pro stanovení
podpory.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo na výzvu nereagoval
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Smlouvu č. 1190400006 o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Kanalizace a ČOV Klokočná“
formou dotace ve výši 33 181 247,06 Kč a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
V 19 17 dorazil Pavel Kobera.
Předsedající přivítal Pavla Koberu a informoval, že ten je velice dobře obeznámen s touto
smlouvou, společně ji analyzovali. Pavel Kobera potvrdil, že ji četl a zná ji.
Z řad přítomných občanů zazněl dodatečný dotaz, kde bude ta smlouva zveřejněna.
Předsedající informoval, že SFŽP všechny tyto smlouvy zveřejňuje. Tazatelka odvětila, že
to tam hledala, než sem šla, ale nikde nic takového nenašla. Předsedající odpověděl,
protože není podepsaná. Dále se tazatelka zeptala zda ji bude obec zveřejňovat.
Předsedající se zeptal proč by ji měla obec zveřejňovat. Na to tazaelka odpověděla, protože
je to jedna z důležitých smluv. Předsedající přislíbil, že smlouvu až bude podepsaná
zveřejní.
Předsedající se vrátil k návrhu usnesení a nechal o něm hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-24-4/2021 bylo schváleno.

6.

Žádost o dotaci ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní
infrastruktury.
Předsedající informoval, že zastupitelstvo SK schválilo „Program 2021 pro poskytování
dotací z rozpočtu SK ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní infrastruktury.
Tato možná dotace by reagovala na požadavek KSÚS ke stavebnímu povolení ze dne 5. 1.
2018, dle něhož jsme povinni v rozsahu projektu zajistit homogenizaci celé šíře krajské
komunikace v Klokočné III/11315 o tloušťce min. 50 mm. Poskytnutím dotace by došlo
pro obec k výrazné pomoci, protože tyto náklady jsou klasifikovány jako nezpůsobilé,
takže na ně se nedají použít finanční prostředky z dotace SFŽP.
Maximální výše dotace je pro rok 2021 stanovena na 600 Kč na m2 homogenizované (optimalizované) vozovky pozemní komunikace v majetku Středočeského kraje. Výše dotace
vychází z 50 % průměrných cen obvyklých.
Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 30. 6. 2021 do 30. 9. 2021. Výhodné je reagovat
okamžitě.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
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Následovala krátká diskuze k tématu objasňující předmět dotace. Předsedající potvrdil, že
se touto dotací nezvyšují náklady stavby.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádosti o dotaci z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu homogenizace krajské dopravní
infrastruktury, a to na základě dotační výzvy v rámci Programu 2021 pro poskytování
dotací.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová, Michaela Poncarová, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro

Proti

Zdržel se

Nehlasoval

Usnesení č. U-25-4/2021 bylo schváleno.

7.

Závěr
Předsedající konstatoval, že byl vyčerpán program zasedání a ukončil veřejné zasedání
v 1924 hod.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
Zápis byl vyhotoven dne 2. 7. 2021

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný ________________________dne:
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