Zápis č. 1/2021 – Veřejné zasedání zastupitelstva

27. 1. 2021

Zápis č.1/2021
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 27. 1. 2021 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

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 19. 1. 2020 do 27. 1. 2020. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále předsedající konstatoval, že se veřejné zasedání Zastupitelstva koná v době vládou
vyhlášeného nouzového stavu. Dopady krizových opatření na průběh jednání byla
avizována jak na Informaci, tak i na Pozvánkách na zasedání a jsou vyvěšena na vstupních
dveří do hostince a do sálu. Požádal přítomné, aby tato opatření plně respektovali a
dodržovali.
Současně zdůraznil, že tak jak také bylo avizováno, je z důvodu zdokumentování průběhu
jednání pro potřeby vyhotovení zápisu 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-1-1/2021 bylo schváleno.
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Zdržel se 0

Nehlasoval 0
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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
4) Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
5) Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
6) Rozpočtové opatření č.1/2021
7) Inventarizace majetku za rok 2020
8) Různé
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby se k navrženému programu
vyjádřili.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání.“
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-2-1/2021 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla ze strany členů
zastupitelstva podána žádná námitka. K zápisu jsme obdrželi připomínky a námitky od
nečlenů zastupitelstva. Těm ze zákona o obcích nepřísluší do zápisu zasahovat. Proto jejich
připomínky a námitky jsou pouze uchovány společně se zápisem.

5.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Předsedající informoval, že kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 8/2020
ze dne 16. 12. 2020 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 1/2021
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2021, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Příjmy se zvyšují o 185.109,- Kč a výdaje se zvyšují o 267.519,95 Kč.
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Předsedající vyzval zastupitele aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k projednávanému bodu programu vyjádřili.
Nikdo 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. 1/2021, jímž se zvyšují
příjmy o 185.109,00 Kč a výdaje se zvyšují o 267.519,95 Kč. Rozpočtové opatření č.
1/2021 tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
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-3-1/2021 bylo schváleno.

7.

Inventarizace majetku za rok 2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
B. Habrmanová seznámila přítomné s výsledky inventarizace majetku a závazků obce.
Byla provedena inventarizace majetku a stavů účtů ke dni 31. 12. 2020 s následujícím
výsledkem:
Veškeré inventury proběhly v souladu s vydaným plánem inventur v termínech, které byly
stanoveny starostou obce. Inventurní soupisy včetně zařazovacího a vyřazovacího
protokolu jsou přílohami inventarizační zprávy, která je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Byl vyřazen majetek z důvodu fyzického a morálního opotřebení dle souhrnného
vyřazovacího protokolu dlouhodobého hmotného majetku (tiskárna OKI a osvětlení
vánočního stromu) a v rámci výstavby chodníků byl odstraněn a vyřazen z evidence
řetězový plot u pomníku.
V rámci inventur byl současně odepsán zbytek faktury č. 113 z roku 2018 ve výši 0,08 Kč
a dále byla odepsána nedobytná pohledávka - dlužné nájemné za pronájem hostince
minulého nájemce pana PL ve výši 5.000,00 Kč.
Do inventárních soupisů byl zařazen nový majetek dle přílohy č. 2. (Vánoční osvětlení,
Čelovka Fenix, Kartáč rotační benzínový, Stojan A Clasic, Obecní znak, Tiskárna Canon,
Smuteční vlajka, pro JSDH – Bunda, Kalhoty, Svítilna, Přilba, Zásahové rukavice, Vesta
reflexní, Žebřík, Zásahové kalhoty, HP Práškový PG 2).
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k návrhům vyjádřili.
Předsedající vyzval přítomné občany, aby se k projednávanému bodu programu vyjádřili.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou ke dni
31. 12. 2020. Inventarizační zpráva obce Klokočná za rok 2020 je přílohou č. 2 tohoto
zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
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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-4-1/2021 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje odepsání majetku dle Souhrnného
vyřazovacího protokolu dlouhodobého hmotného majetku a jejich vyřazení z majetkové
evidence Obce Klokočná ke dni 31. 12. 2020.“
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-5-1/2021 bylo schváleno.

8.

Různé
a) Kanalizační přípojky
Předsedající informoval, s odvoláním na prosincové zasedání zastupitelstva, že začátkem
února obdrží vlastníci nemovitostí podrobné informace k soukromým částí kanalizačních
přípojek, včetně vzorové smlouvy o spolupráci při výstavě kanalizační přípojky. Následně
bude projektant VRV Ing. Grim obcházet vlastníky nemovitostí pro dopřesnění
projektového řešení. Z důvodu epidemiologické situace bude obcházet obec sám. Bude
třeba mu podepsat Plnou moc k inženýrské činosti související s přípravou, zhotovením a
projednáním dokumentace kanalizační přípojky. Dalším dokumentem, který by měl
vlastník nemovitosti podepsat je souhlas s vydáním územního souhlasu/územního
rozhodnutí a se vstupem na pozemky. Předpokládáme, že termín pro obejití vlastníků
nemovitostí bude v pátek a v sobotu 12 – 13. února. Budeme Vás kontaktovat. Žádáme o
vstřícnost a rezervování si termínu.
b) Respirátory
Předsedající dále informoval, že vzhledem ke stále špatné epidemiologické situace v České
republice obecní úřad nabízí respirátory ohroženým skupinám obyvatel, a to seniorům
ve věku 65 let a výše a chronicky nemocným. Respirátory jsou určeny pouze pro občany
obce Klokočná. Respirátor si občané můžou vyzvednout zdarma, jeden na osobu, a to
v úředních hodinách nebo po telefonické domluvě na čísle 222 352 065.

Závěr
Předsedající závěrem poděkoval všem přítomným za účast a vyzval k diskusi, do které se
zapojili přítomní občané.
Předsedající ukončil veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 19.30 hod.
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Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č.1/2021
Příloha č. 2. – Inventarizační zpráva za rok 2020
Zápis byl vyhotoven dne 3. 2. 2021
Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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