Zápis č. 4/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

22. 7. 2020

Zápis č. 4/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 22. 7. 2020 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

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 13. 7. 2020 do 22. 7. 2020. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
v sále 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 Tomáš Indra a pan Tomáš Bezpalec,
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
Tomáše Bezpalce, zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval: Blanka Habrmanová
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 1

Usnesení č. U-24-4/2020 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
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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. 3/2020
7) Kanalizace a ČOV
a) Informace o postupu přípravných prací
b) Usnesení zastupitelstva obce o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
8) Chodníky Klokočná
a) Prezentace projektu – postup prací
b) Informace o výběrových řízení
9) Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků (344/1, 40, st. 20/2 a st.
18)
10) Různé
11) Diskuze - otevřené fórum
Předsedající vyzval zastupitele, následně i veřejnost aby se k navrženému programu
vyjádřili.
Pan PN navrhl jako další bod programu „Projednání situace v JSDHO po uvažovaném
nákupu cisterny“.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání,
doplněný o nový bod – „Projednání situace v JSDHO po uvažovaném nákupu cisterny“.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-25-4/2020 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 informoval, že kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 3/2020
ze dne 27. 5. 2020 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 3/2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
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Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2020, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Příjmy se zvyšuji o 211.601,- Kč a výdaje o 54.000,- Kč. Na straně příjmů
dochází k velkému navýšení díky dotacím na výsadbu nových stromů v obecním lese, které
musely být vykáceny kvůli kůrovci, ve výši 104.601,- Kč a na ošetření památných lip ve
výši 54.000,- Kč. Výdaje se zvyšují o 54.000,- Kč na ošetření památných lip, které bude
plně hrazeno z dotace.
Předsedající poté vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se 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. 3/2020, jímž se zvyšují
příjmy o 211.601,- Kč a zvyšují výdaje o 54.000,- Kč. Rozpočtové opatření č. 3/2020 tvoří
Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-26-4/2020 bylo schváleno.

7.

Kanalizace a ČOV – informace
a) Informace o postupu přípravných prací
Předsedající informoval, že intenzivně probíhají přípravné práce;
•

20. 4. 2020 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace naší
obci ve výši 3,000.000,- Kč – připravujeme podklady pro Veřejnoprávní smlouvu.

•

11. 6. 2020 bylo vydáno stavební povolení

•

14. 7. 2020 bylo vydáno Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1190400006 o
poskytnutí prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR!!!
o dotace ve výši 38,631.538,35 Kč, tj. 63,75% ze základu pro stanovení podpory
o základ pro stanovení podpory ve výši 60,598.491,53 Kč
začneme připravovat podklady pro Smlouvu o poskytnutí podpory z prostředků
SFŽP ČR.

•

15. 7. 2020 byla zveřejněna Výzva k podání nabídek na „Technický dozor investora,
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.“ Termín na odevzdání nabídek
je 5. 8. 2020.

•

Zpracovává se projektová dokumentace kanalizačních přípojek.

•

Připravuje se návrh dohody obce s občany ve věcech kanalizačních přípojek –
příspěvek na rozvoj infrastruktury.

•

Zpracovává se zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) - odděleně
o Kanalizační řady
o Kořenová ČOV
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Připravují se zadávací podmínky pro výběr zhotovitele. Předpokládají se dvě
samostatná výběrová řízení;
o Kanalizační řady
předpoklad vypsání 08/2020
o Kořenová ČOV
předpoklad vypsání 09/2020

Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska/dotazy.
Pan JV položil dotaz, kdy se počítá se zahájením výstavby. Předsedající odpověděl, že
práce by mohly být zahájeny koncem listopadu tohoto roku a předpokládaná lhůta výstavby
činí 16 měsíců.
b) Usnesení zastupitelstva obce o přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
Předsedající informoval, že v návaznosti na oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva
Středočeského kraje o přidělení dotace musí obec připravit pro vystavení Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace podle Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství kompletní
dokladovou část. Jedním z dokladů je i usnesení Zastupitelstva obce o přijetí dotace.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje přijetí dotace ve výši 3,000.000,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství a
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kanalizace a
ČOV Klokočná“, Reg. č. 1190400006 SFŽP ČR."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-27-4/2020 bylo schváleno.

8.

Chodníky Klokočná
a) Prezentace projektu – postup prací
Předsedající podrobně prezentoval, včetně promítání, projekt „Výstavba chodníků v obci
Klokočná“.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropský fond pro regionální rozvoj
z Integrovaného regionálního operačního programu – 8. výzva MAS Říčansko – IROP Doprava 2018. Je tedy realizován za podpory MAS Říčansko o.p.s. Cílem projektu je
zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a zajištění bezbariérového přístupu části obce
s pozitivním vlivem na životní prostředí.
Řešeným územím je pás navazující na silnici III/11315, která prochází obcí od jiho-západu
k severo-východu. Zde bude vybudována komunikace pro pěší. Celková délka chodníků je
498,50 m, převažující šířka 150 cm, plocha cca 750 m2. Chodník je navržen jednostranný.
Začátek úpravy bude na jiho-západním okraji obce na p. č. 214/4, kde se připravuje
záchytné parkoviště pro osobní automobily ze spodní návsi. Chodník šíře 150 cm bude
pokračovat severo-východním směrem, z jihu bude obcházet tři stávající vzrostlé stromy.
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Chodník bude veden v šířce 125 cm podél kamenné opěrné zdi ohraničující prostor parkové
úpravy obce (naproti restaurace U Sapíků), dále v šíři 150 cm bude směřovat severním
směrem, podél zvoničky a pomníku, až ke stávajícímu dlážděnému chodníku. Povede
přímo, souběžně se silnicí. Stávající plocha z ocelových rámů a panelů nefunkční váhy,
včetně asfaltových nájezdů bude odstraněna. Strojní - vrchní část váhy s přístřeškem
zůstane zachována. Odstraněno bude i ohrazení z ocelových sloupků a řetězů. Zamezení
vjezdu vozidel na travnaté plochy budou zabezpečovat silniční a sadové obrubníky. Od
stávajícího chodníku ze zámkové dlažby, který zůstane zachován, povede nový chodník na
horní náves. Zde bude veden až do prostoru autobusové zastávky – včetně. Dále, v severovýchodní části obce je chodník navržen od pozemku OÚ, a bude směřovat východním
směrem opět k silnici III/11315. Tento úsek je navržen v šířce 125 cm. U p. č. 55 bude
trasa převedena na jižní stranu vozovky a dále bude pokračovat zatravněným pásem podél
vozovky v šíři 150 cm k p. č. 340/11, kde bude chodník ukončen. Konstrukční vrstvy
chodníků budou z mozaikové dlažby v kroužkové skladbě (žulová mozaika 4/6 štípaná).
Dlažba bude upnuta do kamenných obrubníků – krajníky štípané tl. 100 mm, osazených do
betonového lože s betonovou boční opěrou. Obrubník u vozovky bude v úrovni chodníku,
nášlap na komunikaci 15 cm. Rubový (sadový) obrubník bude převýšen o 5 cm.
Postup prací;
•

29. 11. 2018 pravomocné Stavební povolení – Veřejnoprávní smlouva o umístění a
provedení stavby,

•

14. 11. 2019 vydaná registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (Ministerstvo
pro místní rozvoj),

•

15. 5. 2020 skončilo půlroční několika stupňové přehodnocení dotační výzvy 8 –
žádostí o dotaci, kdy bylo potvrzeno poskytnutí dotace,

•

29. 6. 2020 jsme podali žádost o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z rozpočtu Středočeského kraje (z dotace
IROP obec nezíská finanční prostředky z dotace před zahájením stavebních prací, ale
až „ex-post“ - bylo nutné zajistit financování na překrytí tohoto krátkého období),

•

29. 6. 2020 Obec Klokočná podepsala s vítěznou společností VŘ smlouvu o dílo,

•

17. 8. 2020 je předpokládaný termín zahájení prací (v závislosti na zajištění DIO dopravně inženýrských opatření).

•

práce budou probíhat v koordinaci s akcemi pořádanými v obci, zejména
Svatohubertskými kulinářskými slavnostmi. Proto se předpokládá, že se začne
s chodníkem na horní návsi (obci) směrem severovýchodním. Dolní náves bude
prováděna na závěr.

•

ve druhé polovině srpna se budou provádět přípravné práce – bourací práce na dolní
návsi (plocha z ocelových rámů a panelů nefunkční váhy, asfaltové nájezdy a ohrazení
řetězy)

•

konec listopadu je předpokládaný termín ukončení prací

b) Informace o výběrových řízení
Předsedající informoval;
•

12. 3. 2020 byla zveřejněna výzva k předložení nabídek do výběrového řízení
„Chodníky Klokočná“ s termínem odevzdání do 15. 4. 2020. VŘ bylo zrušeno z
důvodu vysokých nabídkových cen. Následně byla upravena projektová dokumentace.

•

30. 4. 2020 byla zveřejněna nová výzva k předložení nabídek, s upravenými
zadávacími podklady. Termín odevzdání nabídek byl stanoven do 20. 5. 2020. I toto
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VŘ bylo zrušeno z důvodu, že zadání zadavatele nebylo v některých částech
jednoznačné a obdržené nabídky nebylo možné vzájemně hodnotit.
•

26. 5. 2020 byla zveřejněna upravená nová výzva k předložení nabídky, s upravenými
zadávacími podklady. Termín odevzdání nabídek byl stanoven do 10. 6. 2020.
Obdrželi jsme 7 nabídek uchazečů a dle hodnotících kritérií byla výběrovou komisí
vyhodnocena jako vítězná nabídka společnosti GREEN PROJEKT s.r.o. za cenu
2,403.253,- Kč (vč. DPH). Dotace je ve výši 2,489.895,85 Kč (v ní jsou ale i další
náklady jako projektová dokumentace, TDI, inženýring, výběrová řízení, …)

•

12. 6. 2020 byla zveřejněna výzva k předložení nabídek do výběrového řízení na
„Technický dozor investora Chodníky Klokočná“. Termín odevzdání nabídek byl
stanoven do 22. 6. 2020. VŘ bylo zrušeno, protože požadavek zadavatele na zajištění
navíc i inženýsrsko investorského zajištění nebyl pro uchazeče jednoznačný a
obdržené nabídky nebylo možné vzájemně hodnotit.

•

29. 6. 2020 byla vypsána nová výzva k předložení nabídek s upraveným zadáním.
Termín odevzdání byl stanoven na 8. 7. 2020. Obdrželi jsmr 11 nabídek uchazečů a
výběrovou komisí byla vyhodnocena jako vítězná nabídka pana Ing. Pavla Kašpárka
za celkovou cenu 40.000,- Kč.

Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan JV položil dotaz ohledně parkování u č.p. 31. Uvítal by alespoň jedno parkovací místo.
Dále se zeptal, zda obec neuvažuje o úpravě stromů rostoucí naproti č.p. 31 z důvodu
nebezpečí ve větru padajících větví.
Předsedající odpověděl, že s parkovacími místy se v tomto místě nepočítá. Bude zřízeno
záchytné parkoviště na začátku obce pro cca 14 aut. Parkoviště bude zhotoveno jako
zpevněná, štěrková plocha s dřevěnými obrubníky.
Stromy rostoucí podél nového chodníku nesmí být narušeny výstavbou. Odbor životního
prostředí MÚ v Říčanech požadoval zúžení chodníku, aby stromy nebyly ohroženy.
Předsedající požádal komisi životního prostředí, aby stav stromů prověřili a případně
navrhli nápravné opatření.
Pan JV položil další dotaz, zda veřejné osvětlení nemělo být původně součástí projektu
výstavby chodníků? Předsedající odpověděl, že modernizace veřejného osvětlení bude
řešena samostatně, původně sic byla součástí projektu, ale nepodmíněně. Veškeré získané
prostředky z dotace má obec v úmyslu použít na stavbu chodníků, aby nám zbývaly
finanční prostředky na kanalizaci. Na modernizaci veřejného osvětlení využijeme v
budoucnu případně nově vypsanou dotační výzvu.

9.

Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků (344/1, 40, st. 20/2 a st. 18)
Předsedající informoval o žádosti rodiny FM o potvrzení, resp. podepsání prohlášení obce
o geometrickém a polohovém určení pozemků. Jedná se o to, že tak jak i na jiných míst
v obci došlo zde při digitalizaci katastrálních map k chybnému geometrickému a
polohovému určení pozemků. Tzn., že skutečné hranice pozemků a polohy staveb na nich
umístěných neodpovídají katastru nemovitostí. Vzhledem k tomu, že v tomto případě je
jasné, že hranice pozemků v sousedství s obecními pozemky nebyly v minulosti měněny,
nejsou sporné a ani nejsou zpochybňovány, tak se jedná o narovnání chybného stavu.
Prohlášením všech dotčených vlastníků dojde k úpravě v katastru nemovitostí. Pro obec se
tím mnoho nemění. Jedná se o vyrovnanou bilanci.
K prohlášení obce - vlastníka obecních pozemků je třeba souhlasu zastupitelstva.
Předseda vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
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Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s Prohlášením o geometrickém a polohovém
určení pozemků, kterým se prohlašuje, že geometrické a polohové určení pozemků st.
20/2, 40, st. 19, st. 18 a 344/1 evidované v katastru nemovitostí je chybné. Dále souhlasí
s prohlášením, že správné geometrické a polohové určení je vyznačeno v geometrickém
plánu č. 402-136/2020, k.ú. Klokočná, a že hranice tak, jak jsou v tomto geometrickém
plánu vyznačeny, nebyly jimi měněny, nejsou sporné ani nebyly zpochybněny. Současně
zastupitelstvo obce Klokočná pověřuje starostu obce podpisem tohoto Prohlášení za
vlastníka Obec Klokočná."
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Pavel Kobera, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Tomáš Indra, Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-28-4/2020 bylo schváleno.

10. Různé
a) Projednání situace v JSDHO po uvažovaném nákupu cisterny
Pan PN, velitel JSDHO oznámil, že členové JSDHO na základě odmítnutí nákupu cisterny
ze strany obce svolali schůzku, aby projednali další fungování jednotky. PN objasnil všem
přítomným celou situaci kolem nákupu použité cisterny. Vyskytla se možnost nákupu 37
let staré CAS za cca 50. 000,- Kč, kterou nám nabídla sousední obec Všestary. Technický
stav CAS je funkční. Parkování je vyřešeno. Odmítnutí koupě je pro jednotku zklamáním.
Nemají v úmyslu už jen prořezávat větve, montovat retardéry a suplovat technické služby
obce. Potřebují mít vizi do budoucna. Rádi by situaci vyřešili ke spokojenosti všech a
v zájmu soudržnosti jednotky by rádi našli schůdné řešení.
Předsedající odpověděl, že jim své důvody již písemně vysvětlil a bral to, že je to už
vyřízené. Proto najít teď schůdné řešení je jednoduché, on může složit funkci starosty,
zastupitelstvo zvolí jiného starostu, který na sebe veškerou zákonnou povinnost převezme
a jednotka si může pořídit cisternu. Zopakoval, že nechce přebírat odpovědnost za 37 let
starou cisternu. Z jeho strany se nic nemění, a debata na toto téma je z jeho strany
ukončená.
Když se připravovalo nové zastupitelstvo, tak jsme prezentovali své cíle, které se i plní.
Cisterna v těch slibech ale nikdy nebyla. Byl tam dopravní automobil pro jednotku SDH,
který vnímal jako motivační prvek pro hasiče a který jsme i pořídili. Takže sliby plníme.
Prvotním úkolem byla kanalizace a té je třeba se věnovat a také to s nadměrným úsilím
plníme.
Tenkrát s jednotlivými „kandidáty“ projednával jejich zapojení do práce zastupitelstva.
Každý z těchto kandidátů si řekl své podmínky a limity, které on plně akceptoval a které i
stále respektuje. Jeho se na nějaké podmínky, či limity nikdo neptal.
Kdyby se tenkrát řešila stará cisterna, tak by si své limity řekl. Bude opakovat, že starosta,
jako statutární zástupce obce, má jako jediný zastupitel osobní odpovědnost za majetek
obce. Nechce proto brát odpovědnost za starou cisternu, za něco, co nedokáže plně ovlivnit.
Klokočná leží v kopcích, silnice jsou samé zatáčky a jet s cisternou plnou vody není
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jednoduché. K ohni se jezdí rychle, tak to vnímá jako velice riskantní. Pokud případně
dojde k neštěstí, tak se posuzuje jak přímá vina, tak i nepřímá a to, zda organizace udělala
vše pro to, aby se to neštěstí nestalo. A splnit všechny podmínky a předpisy které existují
a které nemáme šanci všechny ani znát je nemožné.
Chce se věnovat projektům, které je třeba řešit a které jsme i slíbili řešit.
Doplnil, že si velice váží práce jednotky a má je i rád. Ještě nikdy v minulosti jsme ale ze
strany jednotky nedostali podmínku typu „bez cisterny nemá smysl pokračovat a ani
pokračovat nechceme“. Což by jej osobně hodně mrzelo. Připomněl jak vlastně jednotka
před cca 6 lety vznikala. Tehdy obec měla dvě možná řešení. Buď volit pro obec finančně
levnější variantu, a to smluvně si výkon funkce JSDHO zajistit např. s Tehovcem, tak jako
to mají třeba i Svojetice, za cca 50.000,- Kč za rok, nebo mnohonásobně nákladnější
variantu – zřídit vlastní jednotku a vybavit jí výstrojí a posléze i dopravním automobilem.
Zvolili jsme tu nákladnější variantu právě proto, abychom motivovali občany a členy SDH.
Díky PN, který se ujal funkce velitele JSDHO a novým členům se podařilo tu vlastní
jednotku vzkřísit, za velké podpory vedení obce.
Proto jej mrzí jak jeho osobní postoj teď jednotka vnímá a staví. Myslí si, že jednotka je ze
strany obce značně podporovaná, tak jak nikdy v předchozím období nebyla. Byla plně
vybavena jak tím automobilem v plné výbavě, tak i novou výstrojí.
Závěrem požádal, aby tak jak on plně respektuje podmínky a limity všech členů
zastupitelstva, tak aby i oni respektovali tuto jeho podmínku a nikam ho netlačili. Jinak je
opravdu připraven z funkce starosty odstoupit.
Pan KK, člen JSDHO, řekl že to by nechtěli, že si práce pana starosty všichni váží, ale že
by rádi, aby ještě jednou znovu vše posoudil. Dle nich ta odpovědnost není jen na
starostovi, ale hlavně na veliteli jednotky. K tomu předložil předsedajícímu dokumenty
s vyhláškami k požární ochraně.
Předsedající reagoval, že vše důkladně promyslel, a že se musí rozlišovat pravomoc od
odpovědnosti. A tu vrcholovou odpovědnost má stále jen starosta. Opětovně požádal, aby
jednotka respektovala jeho podmínky - limity. Dodal, že odpovědnost nelze delegovat a
z jeho strany se opravdu jedná o zcela vyčerpané téma a že se již cyklíme.
Tomáš Bezpalec nastínil přítomným problematiku odpovědnosti za škodu, která je velmi
složitá, a to především při posuzování, kdo je za vzniklou škodu odpovědný. Důkazní
břemeno je vždy na starostovi obce jako na statutárním zástupci obce. Vždy se u něj
posuzuje míra zavinění.

11. Diskuze - otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a následně ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Klokočná ve 20.30 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Stránka 8 z 9

Zápis č. 4/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č.3/2020

Zápis byl vyhotoven dne 24. 7. 2020

Zapisovatelka:

Mgr. Šárka Machaňová

_______________________dne:

Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Ing. arch. Tomáš Bezpalec _________________________dne:
Starosta:

Ing. Miloslav Rovný

_________________________dne:
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