Zápis č. 1/2019 – Veřejné zasedání zastupitelstva

30. 1. 2019

Zápis č. 1/2019
ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 30. 1. 2019 v 1900 hod. v sále Hostince Na Klokočné
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

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

Celkový počet přítomných zastupitelů:
Celkový počet nepřítomných zastupitelů:

1.

6
1

Zahájení zasedání zastupitelstva
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce Miloslav Rovný (dále
„předsedající“), přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 21. 1. 2019 do 30. 1. 2018. Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny je
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, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-1-1/2019 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
2)
Určení ověřovatelů a zapisovatele
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3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

30. 1. 2019

Schválení programu
Informace o ověření zápisu z předchozího zasedání
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva z minulého zasedání
Rozpočtová opatření
a) RO č. 8/2018
b) RO č. 9/2018
c) RO č. 1/2019
Inventarizace majetku za rok 2018
Žádosti o dotace
Nové pojistné smlouvy (majetku, odpovědnosti, traktor)
Změna č. 1 ÚP obce Klokočná (sběrný dvůr)
Věcné břemeno – umístění kabelové přípojky NN do parc. č. 351/3
Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě 26/17 – ZEA Světice a.s.
Různé
• Kulturní akce
• Diskuze – otevřené fórum

Předsedající 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.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-2-1/2019 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 dne 16. 1. 2019 byla Kontrolním výborem provedena kontrola
zápisu č. 7/2018 ze dne 19. 12. 2018 a nebyly nalezeny žádné nedostatky.

6.

Rozpočtová opatření
Předsedající vyzval Blanku Habrmanovou, aby se ujala tohoto bodu programu.
Blanka Habrmanová postupně podrobně seznámila přítomné s rozpočtovými opatřeními
RO č. 8/2018, RO č. 9/2018 a RO č. 1/2019, které mění závazné ukazatele rozpočtu obce
tak, aby se odráželo skutečné rozložení příjmů a výdajů obce. Důvodem je uzavření
účetnictví roku 2018.
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Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná bere na vědomí Rozpočtové opatření – RO č. 8/2018, které
již bylo schváleno starostou, a které tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-3-1/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, schvaluje následující Rozpočtová opatření - RO č. 9/2018
a RO č. 1/2019, která tvoří přílohu č. 2 a přílohu č. 3 tohoto zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-4-1/2019 bylo schváleno

7.

Inventarizace majetku za rok 2018
Předsedající vyzval Šárku Machaňovou – členku inventarizační komise, aby se ujala tohoto
bodu programu.
Šárka Machaňová seznámil přítomné s výsledky inventarizace majetku a závazků obce.
Byla provedena inventarizace majetku a stavů účtů ke dni 31. 12. 2018 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. 4 tohoto zápisu.
- Byl proveden prodej pozemku parcelního čísla 351/2 v k.ú. Klokočná o výměře 29 m2
manželům RF a MF na základě kupní smlouvy ze dne 29. 3. 2018 a prodej pozemku
parcelního čísla 352/1 v k.ú. Klokočná o výměře 171 m2 paní JM na základě kupní smlouvy
ze dne 29. 3. 2018.
- Pozemek parcelního čísla 94/9 v k.ú. Klokočná o výměře 1 666 m2 byl oddělen a nově
vzniklý pozemek 94/10 o výměře 1 298 m2 byl prodán paní JM na základě kupní smlouvy
ze dne 29. 3. 2018. Pozemek parcelního čísla 94/9 v k.ú. Klokočná má nově výměru 368
m2 .
- Byl vyřazen majetek z důvodu fyzického a morálního opotřebení dle souhrnného
vyřazovacího protokolu dlouhodobého hmotného majetku: Radiověž Philips umístěná
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v garáži, zařazená do evidence v roce 2007, židle kovová v počtu 13 kusů, skříň světlá +
nástavec, zabudovaná skříň, stůl konferenční – veškerý uvedený nábytek je umístěný
v hostinci, byl do evidence zařazen v roce 2001 a má minimální zůstatkovou účetní
hodnotu.
- Byl zařazen nový majetek do užívání: tepelný zářič, propanbutanová láhev, dohledové
zrcadlo 100 Ø, dohledové zrcadlo 80 Ø.
Předsedající vyzval zastupitele k vznesení protinávrhů. Předsedající vyzval přítomné
občany, aby se k návrhům vyjádřili. K návrhům se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje inventarizaci majetku obce provedenou ke dni
31. 12. 2018. Inventarizační zpráva obce Klokočná za rok 2018 je přílohou č. 4 tohoto
zápisu.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-5-1/2019 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. 2018.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-6-1/2019 bylo schváleno.

8.

Žádosti o dotace
Předsedající informoval o současných žádostí o dotaci;
1.

Akce „Chodníky a Modernizace V.O. v obci Klokočná“ – dotace z IROP – výzva
č. 8 Doprava - MAS Říčansko. Naše žádost z 3. 12. 2018 prošla úspěšně 1. fází
hodnocení bez nutnosti oprav či doplnění a postoupila do dalšího hodnocení.

2.

Středočeský Fond podpory dobrovolných hasičů – program Dotace pro JSDHO na rok
2019 – oblast podpory „Pořízení nového dopravního auromobilu“. Dne 24. 1. 2019
jsme podali žádost o dotaci – požadovaná investiční dotace v roce 2019 je 300.000 Kč.

3.

Nadace ČEZ grantové řízení Stromy 2019 – výše podpory 100%. Dne 24. 1. 2019 jsme
podali žádost o dotaci na akci „Hřbitov Klokočná – výsadba živého plotu z habrů
a výsadba krátké lipové aleje“. Rozpočet požadovaných finančních prostředků je
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148.320 Kč. Žádost byla přijata do systému a bude předložena Správní radě Nadace
ČEZ k posouzení.
4.

Připravovali jsme podklady pro žádost o dotaci na akci „Hřbitov Klokočná –
stavební úpravy severní části pohřebiště“. Konzultovali jsme možnost podání
žádosti o dotaci od MMR z dotačního titulu Obnova drobných sakrálních staveb a
hřbitovů. Jedná se ale opravdu pouze o obnovu, takže žádost nelze podat. Proto
stavební úpravy spojené se severní částí hřbitova budeme muset zajistit z vlastních
zdrojů.

5.

Z tohoto dotačního titulu zkusíme připravit a podat žádost o dotaci na obnovu
drobných sakrálních staveb – křížů v obci (celkem 3 ks)
Výše dotace:
min. 50.000,- Kč
Míra podpory:
70%
Termín pro podání žádosti:
28. 2. 2019

6.

V současné době připravujeme podklady pro žádost o dotaci z Ministerstva životního
prostředí - 104. výzva z Operačního Programu Životního Prostředí 2019 – Sběrné
dvory, oddělený sběr, odvodnění kalů na akci „Sběrný dvůr“.
Výše dotace:
min. 425.000,- Kč
Míra podpory:
85%
Termín pro podání žádosti:
28. 2. 2019
V současnosti se intenzivně pracuje na projektových podkladech a získávání
příslušných stanovisek. Vzhledem k omezenému času budeme řešit obdobně jako u
chodníků Veřejnoprávní smlouvou. Přípravu řídí Ing. arch. Bezpalec.

Vzhledem k tomu, že u dvou posledně citovaných projektů je pro podání žádosti třeba
souhlasu zastupitelstva, jsou připravena dvě usnesení.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádostí o dotaci na výstavbu obecního
sběrného dvora, na základě výzvy z Ministerstva životního prostředí – 104. výzvy
z Operačního Programu Životního Prostředí 2019 – Sběrné dvory, oddělený sběr,
odvodnění kalů. Současně schvaluje závazek spolufinancování těchto projektů v min.
výši 15% uznatelných nákladů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-7-1/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje podání žádostí o dotaci na obnovu drobných
sakrálních staveb – křížů, na základě výzvy z Ministerstva pro místní rozvoj –
podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova – dotační titul DT117d8210G – Obnova
drobných sakrálních staveb a hřbitovů. Současně schvaluje závazek spolufinancování
těchto projektů v min. výši 30% uznatelných nákladů.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
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Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová

proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-8-1/2019 bylo schváleno.

9.

Nové pojistné smlouvy (majetku, odpovědnosti, traktor)
Předsedající informoval, že zastupitelstvo musí jednat s péčí řádného hospodáře. Proto Ing.
Pavel Kobera – předseda Kontrolního výboru, na základě pověření z pracovní porady
zastupitelstva provedl detailní analýzu pojištění veškerého majetku obce a odpovědnosti
obecního úřadu, resp. zastupitelstva. Majetek obce je pojištěn na základě pojistné smlouvy
staré 7 let, která nepostihuje veškerá rizika a aktuální stav majetku. Proto doporučil rozšířit
rozsah pojištění. Aktualizoval se majetek obce dle poslední inverntarizace, společně se SK
se přepočítala hodnota budov v majetku obce dle současných cen. Následně s pojišťovacím
makléřem oslovil významné pojišťovny (ČP a Kooperativu), provedli srovnání jejich
nabídek a vybrali tu nejvhodnější kombinaci dle výše pojistného a pojistného rozsahu a
předložili návrh na uzavření nových pojistných smluv.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s uzavřením nových pojistných smluv;
a) Pojištění věcí movitých a nemovitých v majetku obce Klokočná s pojišťovnou
Kooperativa a.s. ve výši 25.029 Kč/rok,
b) Pojištění odpovědnosti za škodu s Českou Pojišťovnou a.s. ve výši 3.770 Kč/rok,
c) Havarijní pojištění traktoru s Českou Pojišťovnou a.s. ve výši 5.263 Kč/rok
Současně pověřuje starostu obce podepsáním těchto smluv.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-9-1/2019 bylo schváleno.

10. Změna č. 1 ÚP obce Klokočná (sběrný dvůr)
Předsedající se odvolal na usnesení U-18-2/2018 z 28. 3. 2018, kterým se schválilo
pořízení změny č. 1 ÚP Klokočná.
Následně vyzval Ing. arch. Tomáše Bezpalce, aby přítomné informoval o vývoji. Ten
informoval o důvodu změny – zřízení sběrného dvora na pozemku vedle hřiště u lesa a
přečetl novou textovou úpravu/navrženou změnu ÚP.
Předsedající následně vyzval zastupitele, a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska.
K návrhu se nikdo nevyjádřil.
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Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje návrh rozhodnutí o námitkách, které byly
uplatněny k návrhu Změny č. 1 ÚP Klokočná, v souladu s odůvodněním Změny č. 1 ÚP
Klokočná.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-10-1/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh dalšího usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná prohlašuje, že návrh Změny č. 1 ÚP Klokočná není v rozporu s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 2 nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu
Středočeského kraje.
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-11-1/2019 bylo schváleno.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 54 odst. 2 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití §
43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, za použití § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v souladu s § 35 odst. 2 a
§ 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích) opatření obecné povahy, kterým
se vydává Změna č. 1 Územního plánu Klokočná. Dokumentace obsahuje výrokovou část
a odůvodnění.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-12-1/2019 bylo schváleno.
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11. Věcné břemeno – umístění kabelové přípojky NN do parc. č. 351/3
Předsedající informoval, že v rámci připravované výstavby nového RD na pozemku parc.
č. 95/3 k.ú. Klokočná se bude provádět kabelová přípojka NN, která bude v délce cca 25
m uložena na pozemku parc. č. 351/3 (místní komunikace) ve vlastnictví obce. Z tohoto
důvodu je třeba s ČEZ Distribuce, a.s. uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K
návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby, IP-12-6015171/VB/1 Klokočná, KNN, SS
pro č. parc. 95/3 se společností ČEZ Distribuce, a.s.. Dotčenou nemovitostí je pozemek
p.č. 351/3 v k.ú. Klokočná, předpokládaný rozsah omezení činí 25 bm, výše jednorázové
náhrady bude činit 3.750 Kč.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Zdržel se 0

Nehlasoval 0

Usnesení č. U-13-1/2019 bylo schváleno.

12. Dodatek č. 1 k Pachtovní smlouvě 26/17 - ZEA Světice, a.s.
Předsedající informoval, že k Pachtovní smlouvě č. 26/17 z 30. 5. 2017 je třeba uzavřít
dodatek č. 1, protože došlo ke změně užívané výměry předmětu plnění. Jednalo se o nákup
pozemku 211 pro kořenovou ČOV a prodej části polní cesty pozemku parc. č. 94/9. Výměra užívaných pozemků se z 42.048 m2 zvyšuje na 48.195 m2.
Předsedající následně vyzval zastupitele a i přítomné občany, aby sdělili svá stanoviska. K
návrhu se nikdo nevyjádřil.
Předsedající přečetl návrh usnesení:
„Zastupitelstvo Obce Klokočná schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č.
26/17 z 30. 5. 2017. Dodatkem č. 1 se mění/zvyšuje výměra užívaných pozemků z 42.048
m2 na 48.195 m2.“
Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasy: pro:
Miloslav Rovný, Blanka Habrmanová, Jan Malý, Tomáš Indra,
Tomáš Bezpalec, Michaela Poncarová
proti:
zdržel se:
nehlasoval:
Výsledek hlasování:

Pro 6

Proti 0

Usnesení č. U-14-1/2019 bylo schváleno.
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Zdržel se 0

Nehlasoval 0
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13. Různé
•

Kulturní akce
Předsedající vyzval Jana Malého, aby přítomné informoval o připravovaných
kulturních akcí a o Kalendáři kulturních akcí.
Jan Malý informoval o nejbližších akcí konaných v obci. Pozval všechny přítomné na
cestovatelskou přednášku Lukáše Synka: Cestovatel a fotograf dne 4. 2. 2019 od 19:00
hod. v Rodinném centru Klokajda. Dále informoval o konání 1. Obecního plesu
s tombolou a předtančením v sobotu dne 9. 3. 2019 od 19:30 hod. K poslechu a tanci
bude hrát hudební skupina Caroline Band. Předsedající k 1. Obecnímu plesu zdůraznil,
že je třeba využít možnosti předprodeje. Jednak z důvodu cenového zvýhodnění a pak
pro zajištění místenek. Vstupenky na ples budou v předprodeji od 11. 2. 2019
v Hostinci Na Klokočné. Další kulturní akcí bude hudebně – zábavný pořad – Ivo
Jahelka, který se bude konat dne 26. 3. 2019 v kulturním sále Hostinec Na Klokočné.

•

Diskuze – otevřené fórum
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi, ukončil veřejné zasedání zastupitelstva obce Klokočná 20:20 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.

Přílohy zápisu:
Příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 8/2018
Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 9/2018
Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č. 1/2019
Příloha č. 4 - Inventarizační zpráva obce Klokočná za rok 2018
Zápis byl vyhotoven dne 5. 2. 2019
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová _______________________dne:
Ověřovatelé zápisu:

Tomáš Indra

_________________________dne:

Jan Malý

_________________________dne:

Starosta:

Ing. Miloslav Rovný _________________________dne:
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