Zápis č. 1/2022 – Veřejné zasedání zastupitelstva

26. 1. 2022

Zápis č.1/2022
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 26. 1. 2022 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.

5
2

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. 1. 2022 do 26. 1. 2022. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Dále předsedající 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.
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
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-1-1/2022 bylo schváleno.

3.

Schválení programu
Předsedající seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
zasedání v souladu s pozvánkou a přečetl připravený a zveřejněný následující program:
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Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby se k navrženému
programu vyjádřili.
Blanka Habrmanová navrhla vypustit, resp. nahradit bod č. 7) Rozpočtové opatření č.
1/2022, které se z důvodu rozpočtového provizoria České republiky, nebude dělat, neboť
souhrnný dotační vztah na rok 2022 ještě nebyl stanoven. Dále navrhla na místo tohoto
bodu vložit bod Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2021. Rozpočtové opatření č. 8/2021 učinil
starosta v rámci svých kompetencí k 31. 12. 2021. Rozpočtové opatření č. 9/2021
potřebujeme udělat k sesouladění příjmů v oblasti přijatých dotací se skutečností pro stav
k 31. 12. 2021.
K výzvě se nikdo další nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje předložený a zveřejněný program zasedání
s tím, že bod č. 7) Rozpočtové opatření č. 1/2022 se nahrazuje bodem 7) Rozpočtové
opatření č. 8 a 9/2021.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-2-1/2022 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.

5.

Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Předsedající informoval, že kontrolním výborem byla provedena kontrola zápisu č. 8/2021
ze dne 15. 12. 2021 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.
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Inventarizace majetku za rok 2021
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. 2021 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. 1 tohoto zápisu.
Byly vyřazeny pozemky parc. č. 37/9, 309/25, 351/1, 54/8, 323/16, 76/1, 115/3, 115/2 na
základě oznámení o provedení změny z Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj v
souvislosti s probíhající revizí údajů katastru nemovitostí v k. ú. Klokočná.
Do inventárních soupisů byl zařazen nový majetek do užívání (Chodníky, Smaltový znak
obce, Bezkontaktní teploměr, Rekordér H2n, Zvuková aparatura, dále pro JSDHO Hadice
požární 2 ks, Motorová pila, Zásahová přilba, Přejezdový můstek a Holeňová obuv).
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou ke dni
31. 12. 2021. Inventarizační zpráva obce Klokočná za rok 2021 je přílohou č. 1 tohoto
zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-3-1/2022 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. 2021.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-4-1/2022 bylo schváleno.

7.

Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2021
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
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Blanka Habrmanová informovala zastupitele, že v souladu se svými pravomocemi starosta
obce realizoval rozpočtové opatření č. 8/2021, ve kterém došlo ke snížení paragrafu 3722
o 42 2547,67 Kč a zvýšení paragrafů č. 6112 o 28 252,- Kč, č. 6310 o 13 493,91 Kč a č.
6409 501,76. Ve výsledku se tímto rozpočtovým opatřením celková výše výdajů nemění.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2021, jímž se
pouze přesouvají prostředky mezi paragrafy a celková výše výdajů se nemění. Rozpočtové
opatření 8/2021 tvoří Přílohu č. 2 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-5-1/2022 bylo schváleno.
Blanka Habrmanová dále informovala, že rozpočtové opatření č. 9/2021 potřebujeme
provést za účelem sesouladění příjmů v oblasti přijatých dotací se skutečností pro stav k
31. 12. 2021. Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily příjmy z výběru daní v celkové výši
o 139 729,35 Kč a příjmy z dotací se snížily 953 930,41 Kč, a to u položek 4111, 4116,
4213, 4216 a 4222. Nejmarkantnější snížení proběhlo na paragrafu 4222 inv. př. transfery
od kraje, a to o 1.200.000,- Kč. Celkově se tímto rozpočtovým opatřením příjmy snižují o
814 201,36 Kč.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě 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. 9/2021, jímž se snižují
příjmy o -814 201,36 Kč. Rozpočtové opatření 9/2021 tvoří Přílohu č. 3 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Usnesení č. U-6-1/2022 bylo schváleno.
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Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
Předsedající informoval, že na základě usnesení U-59-8/2021 z minulého zasedání
zastupitelstva byl zveřejněn záměr pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro
veřejnou potřebu v obci Klokočná předem určenému zájemci, společnosti I.T.V. CZ s.r.o.
IČ 25675109. Záměr byl zveřejněn na ÚD od 22. 12. 2021 do 7. 1. 2022.
Uzavření této smlouvy není zadáním veřejné zakázky s ohledem na § 11 ZZVZ. Obec
Klokočná je členem dobrovolného svazku obcí Region Jih, IČ 63112671, jediného
společníka I.T.V. CZ s.r.o.. Jedná se tedy o vertikální spolupráci ve smyslu citovaného
ustanovení, která se nepovažuje za zadání veřejné zakázky.
Tato smlouva bude uzavřena na dobu 10 let a nahradí i dobíhající Smlouvu o pachtu a
provozování vodovodu pro veřejnou potřebu, která byla uzavřena před 10 lety, a která bude
letos v říjnu končit.
S návrhem Pachtovní smlouvy byli zastupitelé v předstihu seznámeni.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska
k projednávanému bodu programu.
K výzvě se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo Obce Klokočná schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku ve
vlastnictví obce, na dobu 10 let se společností I.T.V. CZ s.r.o. IČ 25675109. Současně
pověřuje starostu obce jejím podepsáním. Smlouva o pachtu tvoří Přílohu č. 4. tohoto
zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Jan Malý, Tomáš Indra, Tomáš Bezpalec,
Blanka Habrmanová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 5

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-7-1/2022 bylo schváleno.

9.

Kanalizace a ČOV Klokočná
Předsedající informoval o dalším předpokládaném postupu prací;
• obnovily se práce na stoce E1, včetně výtlaku (nad srubem)
• následovat bude čerpací stanice E (u srubu) vč. elektro přípojky a zpevnění příjezdové
komunikace
• terénní úpravy pozemků po výkopových prací na stokách E a E1
• dokončení čerpací stanice B, vč. elektro přípojky a zpevnění příjezdové komunikace
• dokončení terénních úprav u lesa
• dokončení hrubých terénních úprav u KČOV
• dokončení oplocení areálu, včetně brány
• dokončení česlí a objektu výtoku,
• montáž domku obsluhy
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Předsedající dále informoval, že se s vodoprávním úřadem budou projednávat podmínky
zahájení zkušebního provozu a případné kolaudace kanalizačních stok po etapách – podle
stavu dokončenosti.
V současnosti je stále již více jak 2 měsíce na stavebním úřadě dokumentace a žádost o
stavební povolení na soukromé části kanalizačních přípojek. Důvodem zpoždění byly
nedostatky – scházející podpisy některých vlastníků nemovitostí (všech kteří jsou uvedení
v katastru nemovitostí). Navíc i dopad Covidu – nemoc na SÚ. Již je vše ale doloženo, tak
očekáváme zahájení stavebního řízení.
Dále předsedající informoval, že se obecní úřad bude i letos snažit žádat o případné dotace
na kanalizaci a související další investiční záměry jako je oprava místních komunikací a
sadové úpravy v okolí kořenové čistírny odpadních vod.
U dotace na sadové úpravy v okolí kořenové ČOV jsou způsobilými výdaji uvažovány
pouze výdaje na pořízení nezbytného materiálu přímo souvisejícími s výsadbou. Ne
montáže. Dotace předpokládá zapojení veřejnosti do sázení stromů a do následné péče o
ně. Budeme proto na jaře na sázení stromů a keřů vně kořenové ČOV organizovat brigádu.
Hlavním zdrojem financování všech investičních záměrů bude ale prodej obecních
pozemků, tak jak průběžně informujeme.
1. 2. se koná opakovaná aukce pozemku parc. č. 322/63. Následně po této aukci je na
čtvrtek 3. 2. svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva pro schválení výsledku aukce a
stanovení dalšího postupu – prodeje druhého pozemku 322/44.
Předsedající vyzval zastupitele, následně i přítomné občany, aby vyjádřili svá stanoviska,
případně dotazy k projednávanému bodu programu.
Na výzvu reagoval pan PN s dotazem, zda se bude prodávat i vedlejší parcela, která sousedí
s předmětným pozemkem parc. č. 322/63, pokud by se tato parcela neprodala. Předsedající
odpověděl, že o parcelu 322/63 je nyní zájem. Měl již několik telefonátů, a i schůzku
s dotazy zájemců, kteří následně potvrdili zájem o tento pozemek a o účast na aukci. Takže
se neočekává neúspěšná aukce, a to, že by se pozemek neprodal. Na další dotaz pana PN,
jak by se postupovalo, kdyby přeci jen se pozemek neprodal, zda by se volil jiný způsob
aukce, předsedající odpověděl že to by se to řešilo až následně.

10. Různé
a) Kulturní akce – Obecní ples
Předsedající informoval, že pokud to aktuální stav a nařízení spojená s Covidem
dovolí, tak po dvouleté přestávce se bude v sobotu 5. 3. 2022 ve společenském sále
Hostince na Klokočné konat 3. Obecní ples. K tanci a poslechu zahraje skupina
Caroline band, stejná jako v předchozích letech. Opět se bude připravovat zajímavý
program a bohatá tombola. Podrobnější informace k plesu budou zveřejněny s
dostatečným předstihem na stránkách obce a pozvánky budou distribuovány do
schránek. Obecní úřad všechny občany a příznivce obce Klokočná srdečně na tento
ples zve.
b) Hostinec Na Klokočné – anketa
Předsedající přítomným připomněl rozeslanou anketu, kterou se zastupitelé obce
obrátili na občany se žádostí o jejich názory odpovědí na 4 otázky. Odpovědět je
možno do 1. 2. 2022. Následně i na základě těchto námětů se připraví zadání soutěže
architektů. Předsedající znovu požádal o reagování na tuto výzvu/žádost.
c) Wifi4You
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Předsedající požádal Jana Malého, aby informoval o tomto projektu.
Jan Malý informoval, že naše obec se rozhodla využít dotaci na výstavbu bezplatného
internetu v obci WIFI4EU. Tyto finanční prostředky jsou ve výši 100% investice.
Udržitelnost a financování projektu z prostředků EU je 3 roky. Pokrytí by se mělo
týkat okolí obecních budov a veřejných prostranství pro běžné vyhledávání informací
(jízdní řády, informace o obci apod.). Objem využívaných dat bude softwarově
omezen.
Pan PN položil dotaz, co bude po uplynutí 3 let. Jan Malý odpověděl, že se uvidí, jaké
řešení se v budoucnosti nabídne.
d) Plechové nádoby/popelnice
Předsedající informoval, že bylo ze strany FCC sděleno, že již nebude možné čipovat
kovové nádoby na TKO. Systém MOBA není s tímto druhem nádob kompatibilní a
vykazuje enormní odchylky. Kovové nádoby poškozují čidla na vyklápěcím zařízení
a dochází tak k mnoha výpadkům vážení. Již načipované nádoby prozatím nechají
v oběhu, ale bude nutné všechny kovové nádoby vyměnit za nádoby podle ČSN EN
840-1. FCC obci odprodalo 10 ks plastových nádob za zvýhodněnou cenu 600 Kč/ks.
Je možno si je tedy od obce za tuto cenu odkoupit.
Přílohy zápisu:
Příloha č. 1. – Inventarizační zpráva za rok 2021
Příloha č. 2. – Rozpočtové opatření č. 8/2021
Příloha č. 3. - Rozpočtové opatření č. 9/2021
Příloha č. 4. – Smlouva o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu
Zápis byl vyhotoven dne 27. 1. 2022
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:
Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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