Zápis č. 3/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

27. 5. 2020

Zápis č. 3/2020
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 27. 5. 2020 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
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 19. 5. 2020 do 27. 5. 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 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 Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-13-3/2020 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.2/2020
7) Účetní závěrka za rok 2019
8) Závěrečný účet obce za rok 2019
9) Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst
10) Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
11) Nařízení obce, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech
12) Kanalizace a ČOV - informace
13) Prodej obecních pozemků parc. č. 322/63 a 322/44 – informace o výběrovém řízení
14) Chodníky – informace o výběrovém řízení
15) Návrhy změn ÚP č. 2 a č. 3 - informace
16) Sběrný dvůr – informace
17) Pasport komunikací
18) Možnost odkoupení palivového dřeva z kalamitní těžby – ceník
19) Nouzový stav – informace
20) Dodatky ke smlouvám o nájmu nemovitých věcí
21) Různé
a) Čistý Ladův kraj
22) Diskuze - otevřené fórum
Předsedající navrhl, aby se program doplnil o nové body vztažené k realizaci akce
Chodníky 15) Žádost o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci a bod 16)
Rozvaha ze čtvrtletního výkazu – I.Q 2020, a nový bod 17) Žádost o poskytnutí dotace na
bezdrátový rozhlas. Následně vyzval zastupitele, aby se k navrženému programu vyjádřili.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání
doplněný o nové vložené body 15) Žádost o poskytnutí individuální návratné finanční
výpomoci, bod 16) Rozvaha ze čtvrtletního výkazu – I.Q. 2020, a bod 17) Žádost o
poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-14-3/2020 bylo schváleno.
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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. 2/2020
ze dne 29. 1. 2020 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtové opatření č. 2/2020
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2020, kterým se
mění závazné ukazatele Rozpočtu obce tak, aby se reagovalo na změnu rozložení příjmů a
výdajů obce. Celkem obec snižuje příjmy o 20 % z důvodu propadu ekonomiky o 583 521,Kč a výdaje zvyšuje o 54 520,- Kč.
Následně Blanka Habrmanová stručně prošla jednotlivé položky, kterých se rozpočtové
opatření týká. Jednou z položek, kterou se snižuje příjem obce je příjem z nájemného
Hostince Na Klokočné a Rodinného klubu Klokajda. Obec přistoupila k odpuštění
nájemného na dobu od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020 u nájemce hostince a na dobu od 12. 3.
2020 do 31. 8. 2020 u nájemce rodinného klubu z důvodu jejich podpory v důsledku
vyhlášení nouzového stavu.
Předsedající poté vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan MB se zajímal o rozdíl doby odpuštění nájemného u uvedených nájemců. Předsedající
odpověděl, že rozdíl pramení z důvodu vyšších sezónních tržeb v hostinci a z důvodu
minimálního prázdninového provozu rodinného klubu.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2020, jímž se snižují
příjmy o 583 521,- Kč a výdaje zvyšují o 54 520,- Kč. Rozpočtové opatření č. 2/2020 tvoří
Přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-15-3/2020 bylo schváleno.

7.

Účetní závěrka za rok 2019
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
B. Habrmanová seznámila přítomné s účetní závěrkou obce za rok 2019. 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.
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V roce 2019 obec Klokočná hospodařila s pozitivním hospodářským výsledkem, tj. se ziskem ve výši 849 900,92 Kč. Celková výše nákladů dosáhla 3 705 721,94 Kč, z toho
největší část tvořily náklady na služby ve výši 1 369 313,21. Druhou nejvyšší položkou
byly odpisy dlouhodobého majetku ve výši 764 068,- Kč, a třetí nejvyšší položkou mzdové
náklady ve výši 522 193,60 Kč. Oproti nákladům obec dosáhla výnosů v celkové výši
4 555 622,86 Kč, z čehož největší položkou byly výnosy z daní ve výši 3 501 868,36 Kč,
druhou nejvyšší položkou byly jiné výnosy z různých dotací 385 034 Kč a třetí významnou část představovaly výnosy z místních poplatků ve výši 239 415,- Kč. K 31. 12. 2019
disponovala obec finančními prostředky na bankovních účtech ve výši 3 400 627,88 Kč,
hodnota dlouhodobého hmotného majetku představovala 24 393 584,99 Kč, hodnota dlouhodobého nehmotného majetku obce představovala 527 894,00 Kč a hodnota dlouhodobého finančního majetku činila 1 779 243,10 Kč. Celková výše aktiv byla 30 291 816,735
Kč. Tento majetek obce byl financován především vlastními zdroji ve výši
29 356 275,74 Kč a cizí zdroje dosahovaly pouze 935 540,99 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele k vznesení případných připomínek. Předsedající vyzval
přítomné občany, aby se k návrhům vyjádřili.
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 Účetní závěrku za rok 2019 bez výhrad.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-16-3/2020 bylo schváleno.

8.

Závěrečný účet obce za rok 2019
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
B. Habrmanová seznámila přítomné se Závěrečným účtem obce za rok 2019. 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 2019 podle Rozpočtu schváleného na zasedání dne 27. 3. 2019
usnesením č. U-18-2/2019 celkovými příjmy 4 989 667 Kč, celkovými výdaji 7 239 151,50
Kč a schodkem rozpočtu ve výši 2 444 088,50 Kč dorovnaným z rezervy – z běžných účtů
obce. Během roku byl rozpočet navýšen v příjmech o 62 016,00 Kč na 5 051 683,00 Kč a
zvýšen ve výdajích o 488 095,02 Kč na 4 873 246,32 Kč. Úprava rozpočtu proběhla na
základě šesti rozpočtových opatření. Daňové příjmy činily 99 % z rozpočtovaných na r.
2019. Nedaňové příjmy byly plněny na 93 %. V roce 2019 byly proplaceny dotace ve výši
18.072,- Kč na volby, 52.300,- Kč na provoz obecního úřadu, 750.000,- Kč na pořízení
dopravního automobilu pro JSDH obce a zbylých 10.000,- Kč tvořily dotace na činnost
JSDH obce Klokočná. Běžné výdaje byly naplněny na 99 %. Kapitálové výdaje byly
tvořeny:
a) investicí do bezdrátového rozhlasu v obci ve výši 254.584,- Kč,
Stránka 4 z 16

Zápis č. 3/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

27. 5. 2020

investičním příspěvkem do Svazu obcí Region Jih ve výši 73.597,05 Kč,
investicí do rozšíření hřbitova obce ve výši 258.516,- Kč,
investicí do změny územního plánu ve výši 30.250,- Kč,
za projektové a inženýringové práce za účelem výstavby kanalizace a ČOV v obci
Klokočná ve výši 84.700,- Kč,
f) investicí do pořízení dopravního automobilu pro JSDH obce ve výši 967.247,- Kč,
g) investicí od výpočetní techniky na obecním úřadě ve výši 138.906,48 Kč,
h) a investicí do projektové dokumentace na sběrný dvůr v obci ve výši 60.000,- Kč.
b)
c)
d)
e)

Dotace do rozpočtu obce za rok 2019 činily celkem 830.372,- Kč a byly všechny řádně
vyúčtovány.
Dne 28. 2. 2020 proběhlo přezkoumání hospodaření obce za rok 2019. 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 13. 5.
2020.
Předsedající vyzval zastupitele k vznesení případných připomínek. Předsedající vyzval
přítomné občany, aby se k návrhům vyjádřili.
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 Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2019 bez
výhrad. Tento závěrečný účet tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-17-3/2020 bylo schváleno.

9.

Ceník nájmů a služeb spojených s nájmem hrobových míst
Předsedající informoval, že na svém zasedání dne 18. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo
ceník nájmů a služeb, který byl zaslán ke kontrole Odboru legislativně právnímu na
Krajský živnostenský úřad a ten nám doporučil upravit původní cenu nájmu s přihlédnutím
k velikosti obce podle počtu obyvatel trvale bydlících na území obce a současně bylo třeba
vydat ceník formou nařízení. Z uvedeného důvodu je třeba revokovat dříve přijaté usnesení
zastupitelstva a upravený ceník nájmů a služeb nově schválit.
Předsedající dále informoval, že ceník stanoví nájemné za užívání hrobového místa a místa
k uložení urny včetně hrobového příslušenství, nájemné v kolumbáriu a služby spojené s
užíváním obecního hřbitova. Ceník navazuje na řád veřejného pohřebiště platný od 1. 1.
2020, který upravuje provoz hřbitova včetně rozsahu služeb poskytovaných
pronajímatelem a stanoví povinnosti nájemcům hrobových míst a ostatním uživatelům
hřbitova v souvislosti s nájmem hrobového místa. Cena za nájem hrobového místa se
skládá z nájemného za pozemek - místo na pohřebišti a z ceny za služby spojené s nájmem
pozemků – místa na pohřebišti. Obec Klokočná stanoví pro své veřejné pohřebiště cenu ve
výši 8,- Kč za m2/rok za nájem pozemku a cenu ve výši 220,- Kč /rok za služby.
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Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná revokuje usnesení č. U-73-8/2019 z 18. 12. 2019 a
schvaluje Nařízení obce Klokočná č. 1/2020, kterým se stanovuje cena nájemného z
pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa na
veřejném pohřebišti obce Klokočná, které je Přílohou č. 3. tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-18-3/2020 bylo schváleno.

10. Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Předsedající informoval, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila 15. října 2019
novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. V této souvislosti obec provedla
nezbytnou úpravu obecně závazné vyhlášky č. 4/2011 o místních poplatcích a na svém
zasedání dne 18. 12. 2019 schválila čtyři nové vyhlášky, mezi nimi OZV č.2/2019 o
místním poplatku ze psů. Obec v tomto roce přistoupila k nepatrnému navýšení sazby
poplatku vzhledem k zajišťování sáčků na psí exkrementy, a to k navýšení poplatku za
jednoho psa na 150,- Kč. Za druhého a každého dalšího se sazba nemění a zůstává na 200,Kč. Současně u osob starších 65 let zůstává sazba stejná.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním poplatku ze psů, která je Přílohou č. 4.
tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-19-3/2020 bylo schváleno.

11. Nařízení obce, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech
Předsedající informoval, že toto nařízení stanoví zákaz reklamy šířené na veřejně
přístupných místech mimo provozovnu určenými komunikačními médii. Obec chce tímto
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nařízením zabránit svévolnému umísťování reklamních polepů ve veřejného prostoru,
např. na sloupech veřejného osvětlení. Tato regulace přinese další zkvalitnění výrazu
veřejných prostor, a tedy zlepšení životního prostředí obyvatel i návštěvníků obce. „Všeho
moc škodí a u reklam to platí dvojnásob“, dodá předsedající.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan KK vyjádřil názor, že mu reklama na sloupech připadá užitečná, neboť se tímto
způsobem může dozvědět o zajímavých nabídkách. Domnívá se, že by v obci měla být
vyhrazena místa pro reklamu. Předsedající odpověděl, že v nařízení jsou určena místa pro
umístění reklamy. Obec chce umístění reklamy ovlivňovat.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Nařízení obce Klokočná č. 2/2020, kterým se
zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, které je
Přílohou č. 5. tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-20-3/2020 bylo schváleno.

12. Kanalizace a ČOV – informace
Předsedající připomněl, že na prosincovém zasedání zastupitelstvo schválilo podání
žádosti o dotaci na výstavbu „Kanalizace a ČOV Klokočná“ na základě výzvy č. 4/2019 z
Národního programu Životního prostředí z prostředků SFŽP ČR a současně schválilo
závazek spolufinancování projektu ve výši 36,25 % z celkových způsobilých výdajů.
Žádost jsme podali dne 20. 1. 2020 a následně reagovali na požadavky vyhlašovatele o
doplnění. Dne 20. 5. 2020 nám SFŽP ČR oznámil, že na naší žádosti došlo ke stanovení
způsobilých výdajů administrátory projektu.
Aktuální výše způsobilých výdajů činí 60,598.491,53 Kč.
Aktuální výše dotace činí 38,631.538,35 Kč.
Aktuální míra podpory činí 63,75 %.
Z této zprávy se dá předpokládat, že vyřízení naší žádosti je na dobré cestě.
Na lednovém mimořádném zasedání zastupitelstvo obce schválilo podání další žádosti o
dotaci na výstavbu projektu „Kanalizace a ČOV Klokočná“, a to na základě dotační výzvy
v rámci Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství z oblasti podpory „Drobné
vodohospodářské projekty“, ve výši 3,000.000 Kč. Dne 20. 4. 2020 Zastupitelstvo
Středočeského kraje na svém zasedání schválilo poskytnutí dotace naší obci v uvedené
výši.
V návaznosti na podané žádosti nadále intenzivně probíhají přípravné práce, jednak
projektové práce a veřejnoprávní řízení. ČIŽP dala negativní stanovisko k dokumentaci pro
stavební povolení kořenové ČOV, přestože pro územní rozhodnutí vydala souhlasné
stanovisko. Nicméně se podařilo starostovi obce získat nové souhlasné stanovisko. Byly
zajištěny podpisy smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti s jednotlivými vlastníky pozemku s výjimkou lokality U hole na začátku obce,
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kde měl jeden vlastník pozemku výhrady a odmítl smlouvu podepsat. Tato větev byla
nakonec z projektu vyjmuta. Na vodoprávním úřadu MÚ Říčany bylo zahájeno stavební
řízení, a na 2. 6. 2020 je svoláno do Říčan jednání. Následně se bude zpracovávat zadávací
dokumentace, na jejímž základě se provede výběrové řízení na zhotovitele a také na
technického dozora stavby.
Zásadní bude zajistit zdroje financování na námi zajišťovanou část nákladů, tzn. cca 18
mil. Kč. Bude to jednak zajištění úvěru a dále prodej obecních pozemků.

13. Prodej obecních pozemků parc. č. 322/63 a 322/44 – informace o výběrovém řízení
Předsedající informoval, že dne 15. 1. 2020 zastupitelstvo schválilo v souladu s § 39 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů zveřejnění záměru obce
prodat dva pozemky (jako jeden nedělený celek) o celkové výměře 8 004 m2 určené dle
územního plánu obce Klokočná pro Bydlení venkovské – označené BV3; pozemek parc.
č. 322/63 o výměře 883 m2 a pozemek parc. č. 322/44 o výměře 7 121 m2. Záměr byl
zveřejněn od 16. 1. do 20. 2. 2020. Dne 20. 2. 2020 bylo zveřejněno „Informační
memorandum“ - Výzva k předložení nabídky na odkup obecních pozemků a dne 15. 4.
2020 v 19:00 byla stanovena uzávěrka nabídek. Nabídky byly hodnoceny jediným
hodnotícím kritériem, kterým byla nejvyšší nabídková cena v Kč. Obec obdržela celkem 4
nabídky, ale neobdržela vyhovující nabídku, která by splnila naše potřeby a očekávání.
Dne 17. 4. 2020 Obec Klokočná v souladu s výzvou k předložení nabídky zrušila výběrové
řízení na „Odkup obecních pozemků parc. č. 322/63 a 322/44 určených pro výstavbu RD“.
Předpokládáme, že na nedostatečnost nabídek měla silný vliv v tu dobu začínající
korovinarová krize, která v podstatě celosvětově zastavila veškerou ekonomiku, což mělo
negativní vliv jak na finanční trhy, tak také i na realitní trhy. Potenciální investoři většinou
vyčkávají, jak se bude situace dále vyvíjet. S obecným uvolňováním bezpečnostních
opatření, dochází k oživování ekonomiky a s tím i realitního trhu. Než se situace ustálí, tak
chceme být na prodej lépe připraveni a připravit prodejní dokumentaci, tzv. feasibility
study, nebo-li studii proveditelnosti, která bude prokazovat, co vše lze za daných podmínek
na těchto pozemcích realizovat.
Následně vypíšeme nové výběrové řízení s oslovením velkého množství podnikatelských
subjektů (realitní kanceláře, drobní developeři,…), případně i zahraničních.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan MB položil otázku, proč stavíme kanalizaci, když na to obec nemá finanční prostředky.
Domnívá se, že obec stále zbytečně vyhazuje peníze za nejrůznější studie.
Předsedající odpověděl, že kanalizace v obci je prioritou. Studie proveditelnosti má ověřit,
případně i ve variantách, co na předmětných pozemcích lze postavit. To poslouží
případným zájemcům/kupcům si představit skutečné možnosti pozemků. Přitom se do
studie musí promítnout všechny limity těchto pozemků (ochranné pásmo lesa, ochranná
pásma VN, územní plán + připravovaná změna ÚP č. 3 s regulačními prvky,….). Ideální
by bylo prodat pozemek jako celek jednomu zájemci. Pokud bychom chtěli pozemky dělit,
tak jednak je to procesně, a tedy i časově, náročné a pak se obvykle prodají hned ty nejlepší
pozemky a ty méně atraktivní se buď neprodají, nebo pouze se ztrátou. Pro rozhodnutí jaký
způsob prodeje zvolíme je také důležitá ta studie. V zastupitelstvu v tomto směru máme
zatím různé názory.
Paní JM se domnívá, že pozemky bude nejlépe rozparcelovat i z důvodu, aby si pozemky
mohli koupit místní občané, že velký pozemek si nikdo nekoupí.
Předsedající zopakoval, že i z tohoto důvodu je třeba mít studii, abychom mohli
prezentovat co prodáváme.
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Paní AG se obává, že jakmile někdo koupí tyto pozemky, „vystřihne“ zde nějakou hrůzu
podobnou té, která vzniká v severní části obce.
Předsedající odpověděl, že obec nemá v současné chvíli možnost ovlivnit podobu
vznikajících domů, ale právě proto vzniká nástroj (změna ÚP č. 3 s regulačními prvky),
který bude regulovat a usměrnovat výstavbu. Jedním z regulativ bude, aby v domě byla
pouze jedna bytová jednotka. Následně doplnil Tomáš Bezpalec, že nová výstavba by měla
odpovídat charakteru stávajících staveb.
Blanka Habrmanová doplnila, že jsem vázáni platnou legislativou, stavební komise může
v současné chvíli dávat jen stanoviska, které vyhodnocuje Stavební úřad v Říčanech a ten
také nemá v ruce žádný nástroj, který by umožnil zabránit vznikajícím nevzhledným
domům rozmanitého charakteru.
Pan PN souhlasí s výstavbou kanalizace, ale rád by, aby pozemky zůstaly bez výstavby, že
jsou tím poškozeni vlastníci sousedních pozemků, kteří si zde postavili své domy. Dále by
rád věděl, zda obec má v úmyslu použít peníze na úpravu okolí pozemků.
Předsedající reagoval, že výše uvedené pozemky jsou platným územním plánem určeny
pro výstavbu. Již před platností tohoto ÚP ve všech předchozích návrzích se vždy jednalo
o stavební pozemky. Takže s tím, že se zde bude někdy stavět musel každý počítat. Pokud
nechceme rozšiřovat územní plán s argumentací, že uvnitř obce jsou stále prostorové
rezervy, tak ale ty rezervy nemůžeme sami blokovat. Určitě někdy v budoucnu nastane
období, kdy rezervy budou vyčerpány a pak bude nutné územní plán rozšířit. Mělo by se
ale jednat pouze o přirozený vývoj obce. Bez prodeje obecních pozemků nyní ale opravdu
není možné se pustit do výstavby kanalizace. Z prodeje pozemků musíme získat co
nejvyšší cenu, aby obec měla dostatečné finanční prostředky i na jiné investice, jako jsou
např. i úpravy okolí, komunikací, atd. Stavbou kanalizace a splácením úvěrů na
dofinancování akce bychom neměli paralyzovat zbývající rozvoj a údržbu obce.
Následně předsedající ukončil tuto diskuzi.

14. Chodníky – informace o výběrovém řízení
Předsedající informoval, že dne 12. 3. 2020 byla zveřejněna výzva k předložení nabídek
do výběrového řízení „Chodníky Klokočná“ s termínem odevzdání do 15. 4. a stanovením
hodnotících kritériíí nabídková cena 70% a doba plnění 30%. Ve Výzvě VŘ bylo zároveň
ustanovení, dle něhož lze VŘ kdykoliv do podpisu SOD zrušit. Dne 15. 4. následovalo
otevírání nabídek za on-line účasti výběrové komise, která se rozhodla výběrové řízení
zrušit z důvodu vysokých nabídkových cen.
Následovalo vyhodnocení cen všech nabídek, a z toho za účelem snížení nákladů vznikla
nová specifikace požadovaných materiálů a tedy i úprava projektu. Poté byla dne 30. 4.
2020 zveřejněna Nová Výzva k předložení nabídek, v níž byly tyto upravené zadávací
podklady a váhy hodnotících kritérií (80% + 20%). Termín odevzdání nabídek byl
stanoven na středu 20. 5. do 19:00 a týž den následovalo otevírání nabídek za účasti
výběrové komise.
Obdrželi jsme 6 nabídek, které se ale nedaly vzájemně posoudit pro jejich neměřitelnost.
Pravděpodobně zadání nebylo pro uchazeče jednoznačné a proto měli se zpracováním
nabídek problémy. Každý to pochopil trochu jinak. Vzhledem k tomu, že zadavatel = obec
nemůže nabídky opravovat, rozhodla se výběrová komise = zastupitelstvo i toto výběrové
řízení zrušit a vypsat nové výběrové řízení s jednoznačnými požadavky na zpracování
nabídek.
Další nové výběrové řízení s upravenými zadávacími podmínkami bylo vypsáno dne 26.
5. 2020 s termínem odevzdání 10. 6. 2020.
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Teoreticky máme ještě čas, věnovat se zodpovědně tomuto výběru a získat pro obec
opravdu tu nejvýhodnější nabídku. Vzhledem ke stále trvajícímu přezkumu žádostí o
dotaci byl stanoven termín zahájení prací až na 1. 7. 2020.
Vzhledem k tomu, že obec z dotace nezíská finanční prostředky před zahájením stavebních
prací, ale až „ex-post“ - bude nutné zajistit financování na překrytí tohoto krátkého období.
Obecní úřad již prověřuje možnost získání bezúročné půjčky ze Středočeského Fondu
návratných finančních zdrojů a možnost tzv. revolvingového úvěru z Komerční banky.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.

15. Žádost o poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci
Předsedající navázal na předchozí bod a informoval, že mezi Fondy Středočeského kraje
je zřízen Středočeský Fond návratných finančních zdrojů pro poskytování individuální návratné finanční výpomoci obcím. Tento Fond je určen i pro Projekty podpořené z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020 DOPRAVA. Do čehož
náleží naše akce Chodníky Klokočná.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádosti o poskytnutí individuální
návratné finanční výpomoci ze Středočeského Fondu návratných finančních zdrojů na
projekt „Chodníky Klokočná“ podpořeného z Integrovaného regonálního operačního
programu pro období 2014-2020 Doprava, ve výši 2,000.000 Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-21-3/2020 bylo schváleno.

16. Rozvaha ze čtvrtletního výkazu – I.Q 2020.
Předsedající informoval, že pro podání žádosti o poskytnutí individuální návratné výpomoci je nutné předložit jako jednu z příloh poslední Rozvahu ze čtvrtletního výkazu, tj. za
I. Q roku 2020. Následně požádá Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu.
Blanka Habrmanová informovala přítomné, že rozvaha přehledně ukazuje, jaký majetek
obec vlastní a z jakých zdrojů byl tento majetek financován. K 31. 3. 2020 disponovala
obec finančními prostředky na bankovních účtech ve výši 3 150 537,61 Kč, hodnota dlouhodobého hmotného majetku představovala 24 397 478,89 Kč, hodnota dlouhodobého nehmotného majetku obce představovala 527 894,00 Kč a hodnota dlouhodobého finančního
majetku činila 1 811 493,10 Kč. Celková výše aktiv byla 30 459 599,58 Kč. Tento majetek
obce byl financován především vlastními zdroji ve výši 30 018 306,50 Kč a cizí zdroje
dosahovaly pouze 441 293,08 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
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Nikdo se nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Rozvahu ze čtvrtletního výkazu za I. Q 2020 bez
výhrad. Rozvaha je Přílohou č. 7 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-22-3/2020 bylo schváleno.

17. Žádost o poskytnutí dotace na bezdrátový rozhlas
Předsedající informoval, že 26. 5. 2020 byla v obci dokončena i II. etapa instalace bezdrátového rozhlasu. Na tento projekt je možno i zpětně žádat o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova. Dotační podmínky stanoví, že je
možné žádat o dotaci do maximální souhrnné výše 1000 Kč na obyvatele obce (stav k 31.
12. 2016). To v našem případě znamená 258.000 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.

Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova na projekt „Bezdrátový
rozhlas Klokočná“, ve výši 258.000 Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-23-3/2020 bylo schváleno.

18. Návrhy změn ÚP č. 2 a č. 3 - informace
Předsedající vyzval Tomáše Bezpalce, aby se ujal tohoto bodu programu.
a) Změna č. 2 ÚP Klokočná
Tomáš Bezpalec informoval, že důvodem Změny č. 2 ÚP Klokočná je zrušení územního
plánu v textové a grafické části vymezující plochu dopravní infrastruktury DI1 na částech
pozemků parc. č. 329/2, 329/7, 329/10 a 340/12 v k. ú. Klokočná. Zrušenou část ÚP je
nutné v souladu s § 55 odst. 3 stavebního zákona změnou ÚP nově navrhnout.
Zrušením části ÚP, původně navržené jako plocha dopravní infrastruktury, došlo ke
zrušení příjezdové cesty mezi obcí Klokočná a lokalitou plochy individuální rekreace IR
na východě obce. Je třeba prověřit možnosti přístupu do chatové lokality na východě a
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navrhnout plochu dopravní infrastruktury, která bude sloužit jako příjezdová komunikace
a spojení chatové lokality plochy IR s obcí Klokočná.
Pro řešení příjezdové cesty k chatové lokalitě na východě obce bude zpracováno variantní
řešení návrhu územního plánu.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
b) Změna č. 3 ÚP Klokočná
Tomáš Bezpalec konstatoval, že jak se Klokočná dochovala, je velká hodnota. Po stránce
urbanistické - umístění v krajině, seskupení okolo dvou krásných návsí a absence satelitů.
Po stránce architektonické - zástavba tradičního vesnického charakteru s přívětivým
lidským měřítkem a tradičními materiály. Dochovalo se nám klidné, příjemné a pohodové
prostředí
Ve stávajícím ÚP pořízeném v roce 2014 nebylo podle stavebního zákona možné stanovit
konkrétnější požadavky na stavby než že „nová zástavba bude odpovídat charakteru
stávající zástavby“. Výsledkem absence konkrétních požadavků je například, mírně
řečeno, velmi rozmanitý charakter zástavby na severním okraji Klokočné.
Současné znění zákona konkrétní požadavky už umožňuje. Zastupitelstvo proto společně
s arch. Plickou a arch. Havlíčkovou z OÚPRR Říčany připravilo návrh Změny ÚP3, která
v souladu s charakterem stávající zástavby stanovuje pro nové stavby požadavky například
na velikost, střechy, tlumenou barevnost, na oplocení s vazbou na veřejná prostranství a
podobně.
ZÚP3 bude projednávána podle stavebního zákona a každý bude moci podat připomínky
eventuelně námitky.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Jan Malý se domnívá, že změna č. 3 územního plánu je závažná a měla by se veřejně
projednat s občany obce ještě před tím, než bude změna zpracována.
Tomáš Bezpalec odpověděl, že jak dříve informoval, tak stavebním zákonem je stanoven
postup projednávání jak územního plánu, tak i jeho změn, a že vždy je v procesu veřejné
projednání, kdy se občané mohou k předloženému návrhu vyjádřit a podat připomínky,
eventuelně námitky. Ten návrh zpracovávají odborníci, jednak zpracovatel změny,
v našem případě i autor územního plánu, a dále odborně způsobilí pracovníci odboru
územního plánování a regionálního rozvoje.
Jan Malý si myslí, že by ale ještě před tím zpracováním návrhu se to mělo s občany
projednat.
Předsedající upozornil, že nás tlačí čas. Potřebujeme co nejrychleji mít už tuto změnu
vydanou a tím mít nástroj pro ovlivňování výstavby v obci. Právě proto, aby zde i nadále
nevznikala všemi zde kritizovaná výstavba jako na severovýchodním začátku obce. Janem
Malým navrhovaným způsobem bychom se dostali do nekonečné diskuse, získali bychom
tisíce různých těžko uchopitelných názorů. Proto systémově je třeba nechat odborníky
zpracovat návrh a teprve pak k tomu podávat připomínky – postupem daným zákonem.
Tomáš Bezpalec doplnil, že způsob projednávání dle zákona je nejefektivnější, nejkratší a
vyzkoušený. Každý občan obce může uplatnit připomínky, které budou odborem územního
plánování a regionálního rozvoje vypořádány. Výslednou verzi návrhu pak ještě
projednává zastupitelstvo – vydává rozhodnutí. O zbytečnou práci architekta se nejedná,
zejména když je tato změna pouze změnou v textové části ÚP.

Stránka 12 z 16

Zápis č. 3/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva

27. 5. 2020

19. Sběrný dvůr - informace
Předsedající připomněl, že v únoru roku 2019 jsme žádali o dotaci na Výstavbu sběrného
dvoru v obci Klokočná. Tu jsme však z důvodu vyčerpání finanční alokace na předmětnou
výzvu nedostali. Od února 2020 máme na tento projekt stavební povolení.
Vzhledem k potřebě užívání této plochy, potřebě srovnání deponované betonové suti
v ochranném pásmu VN, a i nepropadnutí stavebního povolení, se zastupitelstvo na
poradách dohodlo, že postupně vlastními prostředky začneme plochu upravovat – zahájíme
stavbu. Plocha je již vytyčena kolíky. V rámci akce Chodníky Klokočná sem bude ještě
navezena vybouraná suť z krajnic silnice. Poté Tomáš Indra provede hrubé terénní úpravy,
se „zabudováním“ veškeré navezené betonové suti. Tím se vyhoví požadavku ČEZu a
současně se oficiálně zahájí stavba což bude písemně oznámeno SÚ. Takto upravená
plocha se nechá sedat do doby, než se podaří zajistit financování dalších prací.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.

20. Pasport komunikací
Předsedající informoval, že obec dosud nemá zpracován pasport komunikací a povinnost
ho vést ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Pasport komunikací je
odborně zpracovaný dokument, který řeší zařazení místních komunikací do jednotlivých
tříd dle jejich charakteru. V dokumentu jsou detailně uvedené všechny informace o každé
jednotlivé komunikaci v obci. Pasport komunikací bude současně doplněn o další potřebný
dokument, a to projekt dopravního značení na příslušných komunikacích. Ten bude sloužit
jako základní dokument pro obnovu a doplnění stávajícího dopravního značení, které
nevyhovuje dopravním předpisům a je matoucí.
V současné době máme zpracovány návrhy obou dokumentů, které připomínkujeme. Po
zapracování našich připomínek začneme dokumenty projednávat s dotčenými orgány státní
správy a s dotčenými vlastníky pozemků (pozemků pod těmito komunikacemi). Současně
bude i veřejně projednáván. Bude to tedy poměrně složitý a zdlouhavý proces.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.

21. Možnost odkoupení palivového dřeva z kalamitní těžby – ceník
Předsedající informoval, že obec Klokočná jako vlastník lesa nabízí občanům obce odkup
dřeva z kalamitní těžby. V současné době je již navezeno cca 30 m3 dřeva na plochu mezi
hřištěm a kompostárnou.
Cena za prodej palivového dřeva na odvozním místě činí 850 Kč/plnometr dřeva).
Kalkulace ceny vychází z nákladů na těžbu a přiblížení, a účtuje se v plnometrech.
Slyšeli jsme, že je to vysoká cena. Ostatní prodávající obvykle účtují cenu za 1 prostorový
metr. To znamená, že je to metr kubický včetně vzduchových mezer. Pro přepočet
prostorový metr a plnometr se používá koeficient 0,66. Pokud tedy náš plnometr stojí 850
Kč je to cca 1,52 prostorového metru. Prostorový metr od nás bude tedy stát 850/1,52 =
560 Kč. Což je konkurenceschopná cena.
O odkup dřeva je nutno požádat na obecním úřadě. Následně se zájemce spojí s Františkem
Baštou, který s ním zajistí výběr dřeva a vypíše mu i potvrzení (dodací list). S ním zájemce
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uhradí částku na obecní pokladně. V případě malého množství může pan Bašta zajistit i
rozvoz po obci (v závislosti na nosnosti přívěsu za malotraktor).
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Pan FM a RF vyjádřili nelibost s prodejní cenou dřeva. U soukromých prodejců je cena dle
jejich vyjádření nižší.
Předsedající reagoval, že pokud o dřevo za tuto cenu nebude zájem, tak obec případně cenu
upraví. Cena je vždy závislá na tržních podmínkách. Nyní je cena kalkulována tak, aby
pokryla náklady. Blanka Habrmanová doplnila, že jako státní subjekt hospodařící
s veřejnými prostředky nelze jít s cenou dolů. Obec má obecnou povinnost hospodařit se
svými penězi hospodárně a efektivně. Hodnota dřeva byla stanovena lesním hospodářem,
k níž musela být připočtena hodnota dovozu dřeva z lesa na určené místo v obci.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Ceník dřeva určeného k prodeji občanům obce
Klokočná pro rok 2020, který je Přílohou č. 6. tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-24-3/2020 bylo schváleno.

22. Nouzový stav – informace
Předsedající konstatoval, že 17. května 2020 byl ukončen na území ČR stav nouze, který
trval od 12. března 2020. Nyní se postupně uvolňují vládou vyhlášená preventivní opatření
a život se dostává do „skoro normálu“. Bylo to velice náročné, v podstatě válečné období,
které jsme ještě nikdy předtím neprožívali, a proto na ně nikdo nebyl připraven. Bylo proto
provázeno někdy chaosem, nejistotou, strachem, ale také i chvályhodnou vlnou solidarity.
Na OÚ se nedostala žádná zpráva o jakémkoliv výskytu nákazy Covid v obci, takže se dá
konstatovat, že jsme toto období zvládli na výbornou.
Předsedající poděkoval všem občanům. Jak těm co byli rozvážní a plně respektovali
vydaná nařízení, tak ale hlavně i těm, kteří se aktivně zapojili do různých aktivit spojených
se zajištěním a distribucí dezinfekcí a ochranných osobních pomůcek. Byli to jednak
členové jednotky SDH obce, dobrovolnice co šily roušky a zejména František Bašta, který
velice obětavě držel „službu“ a zpočátku denně tyto prostředky občanům rozdával a
několikrát denně dezinfikoval veřejná prostranství. Velké díky patří také těm, kteří sic
nebyli takto vidět, ale svými, zejména finančními, dary přispěli na pořízení těch
prostředků. Takže jsme připraveni i na případnou novou vlnu opatření.
V žádném případě si nemůžeme myslet, že je vše za námi, že pominulo ohrožení nákazy.
To nepominulo, pouze se nákaza zpomalila a k nám se zatím ještě nedostala. Proto je třeba
nebýt lehkomyslní, ale stále být velice zodpovědní, a opatrní a striktně dodržovat
preventivní opatření, zejména hygienické zásady v kontaktu s okolím.
Také je třeba se na případný dopad nákazy do obce připravit. Nedá se očekávat, že nám
stát bude pomáhat. Ten řešil pouze vyjíměčný stav, kdy všichni byli zaskočeni, včetně
státu, a nic nebylo k sehnání. Nyní je ale vše již k dostání. Jak dezinfekce, tak i ochranné
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rukavice, roušky, tak i respirátory. Zatím obec ze svého rozpočtu toto vše pro své občany
zdarma zajišťovala. Tak to ale nelze stále řešit. Proto vyzýváme všechny občany, aby své
domácnosti, své rodiny dostatečně vybavili. Obecní úřad je připraven zvládnout první
nápor nákazy v obci. To se ale bude týkat pouze prvotních opatření, hlavně týkajících se
zajištění obecní samosprávy a chodu obce. Nemůže ale stále řešit připravenost
jednotlivých domácností. Zbytek už tedy bude na každém z nás.
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.

23. Dodatky ke smlouvám o nájmu nemovitých věcí
Předsedající informoval, že na dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou České
republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19, tj.
od 12. 3. 2020 a na dobu bezprostředně následující v souvislosti s trvajícími mimořádnými
opatřeními, které mají bránit šíření onemocnění COVID-19, se zastupitelstvo obce dohodlo
na dočasném odpuštění nájemného nájemci Hostince Na Klokočné a nájemci Rodinného
klubu Klokajda Sdružení U chůviček, z.s..
Předsedající vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Dodatek č.2/2020 ke Smlouvě o nájmu
nemovitých věcí č. 1/2019 Rodinný klub Klokajda nájemci Sdružení U chůviček, z.s.
s dočasným prominutím nájemného za užívání předmětu nájmu po dobu trvání
nouzového stavu a dobu bezprostředně následující, tj. na dobu od 12. 3. 2020 do 31. 8.
2020.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-25-3/2020 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Dodatek č.1/2020 ke Smlouvě o nájmu
nemovitých věcí č. 1/2017 Hostinec Na Klokočné nájemci „D.S.“ s dočasným
prominutím nájemného za užívání předmětu nájmu po dobu trvání nouzového stavu a
dobu bezprostředně následující, tj. na dobu od 12. 3. 2020 do 31. 7. 2020.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Bezpalec, Michaela
Poncarová, Blanka Habrmanová, Tomáš Indra
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-26-3/2020 bylo schváleno.
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24. Různé
a) Čistý Ladův kraj
Předsedající informoval, že vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému v souvislosti
s pandemií viru Covid-19 Rada svazku Ladův kraj rozhodla o tom, že konání akce
Čistý Ladův kraj, případně přesuny termínů, budou plně v kompetenci jednotlivých
obecních úřadů. Oficiální termín byl stanoven na 4. dubna a naše obec plánovala akci
na 18. dubna. Termín byl nyní posunut na sobotu 26. 9. 2020.
b) Sběr nebezpečných odpadů
Předsedající informoval, že Obecní úřad Klokočná a FCC Česká republika s.r.o.
pořádají mobilní Sběr nebezpečných odpadů v sobotu dne 20. 6. 2020. Kontejner bude
přistavěn v 10:25 hod. po dobu 20 minut na horní návsi před budovou garáže OÚ.
25. Diskuze - otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi a následně ukončil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Klokočná ve 21.00 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Rozpočtové opatření č.2/2020
Příloha č. 2. – Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2019
Příloha č. 3. – Nařízení obce Klokočná č. 1/2020, kterým se stanovuje cena nájemného z
pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem hrobového místa
na veřejném pohřebišti obce Klokočná
Příloha č. 4. – Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
Příloha č. 5. – Nařízení obce Klokočná č. 2/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na
veřejně přístupných místech mimo provozovnu
Příloha č. 6. – Ceník dřeva určeného k prodeji občanům obce Klokočná pro rok 2020
Příloha č. 7 – Rozvaha za I. Q 2020
Zápis byl vyhotoven dne 1. 6. 2020
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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