Zápis č. 3/2021 – Veřejné zasedání zastupitelstva

26. 5. 2021

Zápis č. 3/2021
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 26. 5. 2021 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:

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

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

1.

7
0

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 18. 5. 2021 do 26. 5. 2021. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 7 členů zastupitelstva osobně (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále předsedající upozornil, 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, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Usnesení č. U-13-3/2021 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. 3/2021

7)

Účetní závěrka za rok 2020

8)

Závěrečný účet obce za rok 2020

9)

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026

10)

Změna ÚP č. 2 – Rozhodnutí o volbě varianty

11)

OZV č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí

12)

Kanalizace a ČOV - informace

13)

Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí

14)

Různé

15)

Diskuze - otevřené fórum

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 veřejného
zasedání.“
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 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-14-3/2021 bylo schváleno.

4.

Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Předsedající konstatoval, že zápis byl ověřen. Proti zápisu nebyla podána žádná námitka.
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Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Předsedající informoval, že kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 2/2021
ze dne 21. 5. 2021 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 3/2021
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2021, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Příjmy se zvyšují o 729 299,06 Kč a výdaje o 360 847,22 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných 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. 3/2021, jímž se zvyšují
příjmy o 729 299,06 Kč a výdaje o 360 847,22 Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2021 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, Pavel Kobera
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-15-3/2021 bylo schváleno.

7.

Účetní závěrka za rok 2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
B. Habrmanová seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2020. Účetní závěrka
představuje soubor finančních výkazů, které obec sestavuje za účetní období k poslednímu
dni účetního období. Tyto finanční výkazy vypovídají o hospodaření obce za dané období.
V roce 2020 obec Klokočná hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem, tj. se
ziskem ve výši 659 795,24 Kč. Celková výše nákladů dosáhla 4 382 383,27, z toho největší
část tvořily náklady na služby ve výši 1 521 867,43. Druhou nejvyšší položkou byly odpisy
dlouhodobého majetku ve výši 1 069 884,- Kč, a třetí nejvyšší položkou mzdové náklady
ve výši 665 144,- Kč. Oproti nákladům obec dosáhla výnosů v celkové výši 5 042 178,51
Kč, z čehož největší položkou byly výnosy z daní ve výši 3 335 709,02 Kč, druhou nejvyšší
položkou byly jiné výnosy z různých dotací 1 060 602,00 Kč a třetí významnou část
představovaly výnosy z místních poplatků ve výši 234 255,41 Kč. K 31. 12. 2020
disponovala obec finančními prostředky na bankovních účtech ve výši 3 466 634,47 Kč,
hodnota dlouhodobého hmotného majetku představovala 26 757 467,89 Kč, hodnota dlouhodobého nehmotného majetku obce představovala 564 194,00 Kč a hodnota dlouhodobého finančního majetku činila 1 843 743,10 Kč. Celková výše aktiv byla
32 772 284,46 Kč. Tento majetek obce byl financován především vlastními zdroji ve výši
29 510 348,98Kč a cizí zdroje dosahovaly výše 3 261 935,48 Kč, z čehož 2 000 000,- Kč
činila návratná finanční výpomoc ze Středočeského kraje na překlenutí nedostatku
finančních prostředků, než nám dojdou peníze z přidělených dotací.
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Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Účetní závěrku za rok 2020 bez výhrad.“
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 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-16-3/2021 bylo schváleno.

8.

Závěrečný účet obce za rok 2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
B. Habrmanová seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2020. Každé
hospodaření musí být průběžně hodnoceno a analyzováno. Takovou analýzou je pro
rozpočet obce závěrečný účet. V závěrečném účtu jsou obsaženy všechny údaje o plnění
rozpočtu a o dalších finančních operacích.
Obec hospodařila v roce 2020 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 18. 12. 2019
usnesením č. U-66-8/2019 celkovými příjmy 6.370.085,25 Kč, celkovými výdaji
6.929.336,94 Kč a schodkem rozpočtu ve výši 753.855,69 Kč dorovnaným z rezervy – z
běžných účtů obce. Během roku byl rozpočet ponížen v příjmech o 1.895.455,25 Kč na
4.474.630,00 Kč a zvýšen ve výdajích o 620.041,37 Kč na 7 549 378,31 Kč. Úprava
rozpočtu proběhla na základě šesti rozpočtových opatření.
Daňové příjmy činily 104,02 % z rozpočtovaných na r. 2020. Nedaňové příjmy byly plněny
na 101,47 %. V roce 2020 byly proplaceny dotace ve výši 140 871,- Kč na kůrovcovou
kalamitu, 54 500,- Kč na provoz obecního úřadu, 44 700,- Kč na péči o památnou lípu, 24
617,- na volby, 341 250,- Kč v rámci kompenzačního bonusu obcím na pokrytí propadu
daňových příjmů. Běžné výdaje byly naplněny na 88,40 % - Struktura opravdu
uskutečněných výdajů se v průběhu roku téměř nezměnila. Úspěšně pokračoval svoz
biologicky rozložitelného odpadu – jak svoz biopopelnic, tak i biokontejnerů. Veřejné
prostory jsou stále ve výborné kondici – popelnicová stanoviště byla vždy upravená a
uklizená, trávníky vždy pečlivě posekány, po obci bývala květinová výzdoba. Připravila se
řada kulturních akcí. Jen malý výčet – II. Obecní ples, Klokočenský klobouk, Moravské
vinobraní na Klokočné, Perníčkování, Mikulášská nadílka, …
Kapitálové výdaje byly tvořeny:
a) investicí do chodníků v obci ve výši 2.963.531,- Kč,
b) investicí do navijáku na dopravní automobil JSDH obce ve výši 52.030,- Kč,
c) za projektové a inženýringové práce za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci
Klokočná ve výši 804.433,90,- Kč,
d) investičním příspěvkem do Svazku obcí Region Jih ve výši 64.500,- Kč
(6) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném
členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 2 a jsou k nahlédnutí na
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obecním úřadu (výkaz FIN 2-12). Dne 3. 5. 2021 proběhlo přezkoumání hospodaření obce
za rok 2020. Při tomto přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. V průběhu
přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít
negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Závěrečný účet obce byl
zveřejněn dne 11. 5. 2021.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili své dotazy, či stanoviska.
Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2020 bez
výhrad. Tento závěrečný účet tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.“
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 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-17-3/2021 bylo schváleno.

9.

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026
Předsedající vyzval Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu.
Pavel Kobera informoval, že obec musí mít dle zákona zpracovaný střednědobý výhled
rozpočtu, který slouží pro střednědobé finanční plánování obce. Sestavuje se na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na období 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. Obec Klokočná sestavila střednědobý
výhled na období let 2022 – 2026. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl zveřejněn
na webových stránkách a na úřední desce obce.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
"Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 20222062. Tento střednědobý výhled tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.“
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 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-18-3/2021 bylo schváleno

10. Změna ÚP č. 2 – Rozhodnutí o volbě varianty
Předsedající vyzval Tomáše Bezpalce, aby se ujal tohoto bodu programu.
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Tomáš Bezpalec informoval, že ÚP Klokočná z roku 2014 předpokládal další používání
cesty do Zaječí tam, kde všichni víme, že bývala. Proto byla tato cestu vyznačena jako
plocha DI.
Krajský soud 16. 1. 2018 rozhodl o zrušení části ÚP Klokočná týkající se cesty do Zaječí
- konkrétně vyznačení plochy DI z důvodu „nepřezkoumatelnosti“ s tím, že její vyznačení
v ÚP údajně nebylo řádně odůvodněno.
Stavební zákon obci ukládá se se zrušením vypořádat změnou ÚP.
Změna č. 2 Územního plánu Klokočná je zpracována na základě Zadání, které bylo
schváleno zastupitelstvem obce Klokočná dne 17. 12. 2019. Zadáním Změny č. 2 bylo
variantně prověřit a navrhnout novou místní komunikaci, umožňující řádné propojení
vlastní obce Klokočná s lokalitou V Zaječí. Návrh Změny č. 2 obsahuje celkem pět variant
dopravního řešení.
V listopadu 2020 Městský úřad v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního
rozvoje, zahájil projednání návrhu Změny č. 2 Územního plánu Klokočná.
Proběhlo Společné jednání DOSS, které se také k Návrhu písemně vyjádřily.
Krátce rekapitulace, promítání variant:
Varianta č. 2 je nevýhodná z hlediska bezpečného napojení na silnici do Svojetic.
Varianta č. 4 by dopravně neúměrně zatížila obytné území kolem místní komunikace
podél Hostince Na Klokočné, znehodnotila by cennou pěší trasu Krásných vyhlídek a
stavěla by se cesta trojnásobné délky ve srovnání s ostatními variantami.
Varianta č. 5 je jako zásah do lesa nepřijatelná pro OŽP Říčany.
Varianta č. 1 v minulosti byla a dále by byla ze všech hledisek nejlepší. Pro obec by však
znamenala pokračování řetězu soudních sporů, nedohlédnutelný horizont realizace a ztrátu
času a energie mnoha budoucích zastupitelstev.
Zastupitelstvo ve spolupráci s OUPRR Říčany a architektem Plickou a vzhledem k
vyjádřením DOSS se proto přiklání k volbě varianty č. 3 ve stopě historické polní cesty
na pozemku 340/37.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
"Zastupitelstvo obce Klokočná v souladu s § 51 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), schvaluje výběr varianty č. 3
obsahující návrh koridoru dopravní infrastruktury DI1 pro dopravní obsluhu lokality
individuální rekreace na východě správního území obce.“
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 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-19-3/2021 bylo schváleno

11. OZV č. 1/2021 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Předsedající vyzval Pavla Koberu, aby se ujal tohoto bodu programu.
Pavel Kobera informoval, že daň z nemovitých věcí je jedinou daní, která je 100 %
převáděna na obec. Ostatní daně jsou státem přerozdělovány a nikdy nemá obec jistotu,
kolik z těchto daní získá do svého rozpočtu. Obec má možnost regulovat několik
koeficientů daně z nemovitých věcí. Naše obec se rozhodla regulovat místní koeficient
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daně z nemovitých věcí podle §12 zákona 338/1992 Sb., který může být ve výši 2-5. Tímto
koeficientem se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb
nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v
§5 odst.1 (např. zahrada, orná půda, trvalé travní porosty, vinice, chmelnice, ovocné sady).
Obecně závaznou vyhláškou o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z
nemovitých věcí se naše obec rozhodla jako jedna z posledních obcí v okolí, která daň
nenavýšila, stanovit koeficient daně z nemovitých věcí ve výši 2 na celém území obce
Klokočná. Od roku 2022 bude daň z nemovitých věcí vyšší než v předchozích letech.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z
přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o
stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2022. Na
území obce Klokočná se stanovuje místní koeficient ve výši 2, kterým se násobí daň
poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných
jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1 zákona
o dani z nemovitých věcí.“
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 7

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-20-3/2021 bylo schváleno

12. Kanalizace a ČOV - informace
Předsedající informoval, že stavební práce na kanalizačních řadech – stokách pokračují
dle harmonogramu. Dokonce jsme v mírném předstihu. Je téměř dokončena celá trasa
páteřní stoky „A“ (pod silnicí) k šachtě č. 16, v celkové délce 418 m, s odbočeními pro
vedlejší stoky a veřejné části kanalizačních přípojek (k plotům). Nyní se práce přesouvají
zpět do spodní jižní části obce – silnice pod náves. Začala se zde zhotovovat kabelová NN
přípojka pro KČOV a i vodovodní přípojka (prodloužení vodovodního řadu). Také byla
zahájena stavba stoky „B“ u lesa od přečerpávací stanice ke hřišti.
V červnu se budou provádět práce na stoce „A1“ (kolem hasičské zbrojnice na návsi),
z důvodu úzkého profilu velice náročná stoka „A3“ (Psí ulička), stoka „A“ (před bývalým
„konzumem“) a stoka „B“ (pokračování z hřiště podél lesa proti vodě).
Vše samozřejmě záleží na klimatických podmínkách. Současné deštivé počasí práce silně
znesnadňují. Proto je třeba denně sledovat postup prací.
Na stavbě KČOV byly stavební práce zahájeny se zpožděním cca 1 měsíc. Důvodem byla
úprava projektu. Pro zjednodušení následného provozování jsme společně se zhotovitelem
provedli úpravy, které spočívají v tom, že místo tlakového přečerpávání přečištěných vod,
jsme výškovou úpravou dosáhli gravitačního odvodu přečištěných vod (samospádem).
Tuto změnu jsme museli projednat s vodoprávním úřadem. Nyní ale už práce byly
zahájeny, provedla se skrývka ornice, byly zahájeny výkopové práce a náspy pro
manipulační plochu. V předstihu bude provedeno již definitivní oplocení jižní části areálu
KČOV.
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Stále platí, že v prázdninovém měsíci červenci bude přerušena autobusová doprava do
obce. Bude zajištěna pouze základní náhradní autobusová doprava mikrobusem. Ta bude
zajišťována pouze 3x denně, a to jen ve všední dny. Bude to znamenat, že pravidelné
autobusové spoje linky 489 zastaví na návsi ve Svojeticích a budou zde čekat. Tam na ně
bude již čekat mikrobus, který odveze cestující do Klokočné se zastavováním na řádných
zastávkách, a po otočení v Klokočné se vrátí do Svojetic na náves, kde na něj stále bude
čekat autobus, který po přestoupení cestujících bude pokračovat dále dle jízdního řádu.
Ostatní spoje budou muset místo zajetí do Klokočné čekat ve Svojeticích, aby poté
navázaly na platný jízdní řád.
Takže v Klokočné bude mikrobus v;
1. 9:44 – 9:46 (spoj 14)
2. 12:27 – 12:27 (spoj 21)
3. 14:37 – 14:47 (spoj 29)
O těchto změnách budou cestující v předstihu řádně informováni.
Předsedající dále informoval, že Smlouva o dotaci s KÚSK byla uzavřena a obec již
obdržela na účet 3,000.000 Kč. V současnosti se finalizují velice složité podklady pro
uzavření smlouvy o dotaci se SFŽP.
Závěrem připomenul, že aktuální informace o stavbě jsou na webových stránkách obce.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili své dotazy, případně svá
stanoviska.
Proběhla krátká diskuse k otázce autobusové obslužnosti linky 489 v období července
2021.

13. Dodatek ke smlouvě o nájmu nemovitých věcí
Předsedající informoval, že zájmové sdružení „U chůviček“, které si pronajímá od obce
prostory Klokajdy č. p. 62, zaslalo žádost o prominutí nájemného z důvodu přijatého
krizového opatření, kterým vláda omezila provoz mateřských škol a dětských skupin a
zakázala osobní přítomnost dětí. Jedná se o dobu od 1. 3. 2021 do 2. 5. 2021. Vzhledem k
tomu, že zapsaný spolek „U chůviček“ není subjektem podnikajícím ani prostřednictvím
fyzické, nebo právnické osoby vykonávajícím podnikatelskou činnost na základě
živnostenského zákona nebo obdobným způsobem, tak nemají nárok na podporu ze stranu
státu v podobě programu Covid-nájemné. Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné
občany, aby sdělili svá stanoviska. Nikdo z přítomných se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje prominutí nájemného Rodinného klubu Klokajda
nájemci Sdružení U chůviček, z. s. o., po dobu krizového opatření, kterým vláda omezila
provoz mateřských škol a dětských skupin, tj. na období od 1. 3. 2021 do 2. 5. 2021. Současně
pověřuje starostu obce v tomto smyslu uzavřením Dodatku č. 3/2021 ke Smlouvě o nájmu
nemovitých věcí č. 1/2019.“
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 7

Proti 0

Usnesení č. U-21-3/2021 bylo schváleno
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14. Různé

15. Diskuze - otevřené fórum
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a vyzval k diskusi.
Proběhla krátká diskuse k výstavbě kanalizace a ČOV v obci.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č. 3/2021
Příloha č. 2. – Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2020
Příloha č. 3. – Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2026
Zápis byl vyhotoven dne 27. 5. 2021

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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