Zápis č.1/2010
z řádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 21.12. 2010 v 18.00 hod v sále KD Na Klokočné
Přítomni: Mgr. M. Machaň, Ing. M. Poncarová, MVDr. V. Danielová, PhDr. P. Dvořák,
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Bc.L. Javůrková, Ing. M. Rovný
Omluveni: Ing. P. Kobera
1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil pan Ing. Miloslav Rovný,
přivítal všechny přítomné, konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a že je přítomna
většina členů zastupitelstva (8 členů), a tím je zasedání usnášeníschopné. Zasedání bylo
zahájeno v 18.05 hod. Dále předal slovo starostce MVDr. Veronice Danielové, která také
přivítala všechny přítomné a přistoupila ke schválení programu.
2. Schválení programu
Starostka MVDr. Veronika Danielová seznámila členy zastupitelstva i všechny
přítomné s návrhem programu veřejného zasedání zastupitelstva. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
1. Rozpočtové provizorium na rok 2011
2. Jednací řád
3. Žádost o dotace
4. Výstavba vodovodu
5. Svazek obcí Regionu Jih
6. Svoz odpadu
7. Veřejná doprava
8. Pronájem kulturního domu
9. Předání obecního úřadu
10. Územní plán
11. Diskuse, různé
Hlasy: pro 8 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 1
Program byl schválen.
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Starostka MVDr. Veronika Danielová navrhla určit zapisovatele o průběhu veřejného
zasedání zastupitelstva obce Mgr. Šárku Machaňovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: PhDr. Petr Dvořák, Akad. Arch., Ing. Alena
Bezpalcová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Hlasy: pro 6 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen.
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4. Program jednání
4.1. Rozpočtové provizorium na rok 2011
Předseda finanční komise Richard Hofman seznámil členy zastupitelstva i všechny
přítomné s úpravou rozpočtu č.3 pro rok 2010 a dále s návrhem rozpočtového provizoria na
rok 2011. Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011. Od
1.1. 2011 se každý měsíc budou předpokládat příjmy a výdaje ve výši 1/12 příjmů a výdajů
v roce 2010. Rozpočtové provizorium bude platit do řádného schválení rozpočtu na rok 2011.
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen.
4.2. Jednací řád
Místostarosta PhDr. Petr Dvořák seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné
s Jednacím řádem zastupitelstva obce Klokočná vydaného podle § 96 zák. č. 128/2000 Sb. o
obcích, který upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho
usnesení, jakož i další otázky. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva.
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen.
4.3. Žádost o dotace
a) Starostka MVDr. V. Danielová seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné
s návrhem podání žádosti o dotaci ve výši 300 000,- na projekt „Výstavba dětského hřiště
v Klokočné“ na základě Výzvy č.1/2011 MAS Říčansko, o.p.s. v souladu s pravidly Programu
rozvoje venkova, opatřením IV.I.2 v rámci FICHE 4 (Číslo a název opatření z PRV: III.2.1.2.
Občanské vybavení a služby). K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva.
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen.
b) Starostka dále přednesla návrh podání žádosti o dotaci ve výši 500 000,- na stavební
úpravy Obecního úřadu v Klokočné v rámci projektu „Stavební úpravy obecního úřadu,
vybudování sociálního zařízení“ na základě Výzvy hejtmana Středočeského kraje k podávání
žádostí o dotace ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2011 včetně závazku
spolufinancování akce min. ve výši 5% investičních nákladů. Zastupitelstvo obce schvaluje
aktualizaci MPOV ke dni 21.12. 2010. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva.
Hlasy: pro 8 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 1
Návrh byl schválen.
4.4. Výstavba vodovodu
Akad. Arch., Ing. Alena Bezpalcová informovala o výstavbě vodovodu v obci.
Nejprve se zaměřila na financování vodovodu, zmínila celkové náklady, z toho dotaci z
Ministerstva zemědělství ČR (70 %), dotaci z Krajského úřadu pro Sředočeský kraj (6%) a
podíl obce, který činí 24%. V roce 2011 budou projednávány změny související se změnou
výkopové technologie na levnější řízené vrtání. Pro obec je výstavba vodovodu finančně
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náročná a proto bude třeba, aby občané na vodovod finančně přispěli. Přípravě přípojek se
obec bude věnovat v příštím roce, v současné době jsou přípojky ve fázi projekční přípravy.
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová dále sdělila občanům, aby neposílali finanční příspěvky na
výstavbu vodovodu na základě původních smluv. Občané, kteří již příspěvek obci zaslali, jej
obdrží zpět. Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením stavby Vodovod Region jih na pozemku
296/1 v k.ú. Klokočná.
4.5. Svazek obcí Regionu Jih
Starostka MVDr. V. Danielová poskytla informace o Svazku obcí Region Jih
v souvislosti s výstavbou vodovodu v Klokočné. Výstavba Vodovodu Region Jih řeší
zásobování pitnou vodou oblasti při dálnici D1, která je rozvojovým územím hlavního města
Prahy. Limitujícím faktorem rozvoje tohoto území je skutečnost, že se jedná o oblast s
deficitem místních zdrojů pitné vody. Právě tato skutečnost si vyžádala stavbu regionálního
vodovodu. Investorem stavby je Svazek obcí Region Jih, který tvoří 14 obcí. V souvislosti s
financováním celého regionálního vodovodu je nutné poznamenat, že pro jednotlivé obce je
tato akce velmi finančně náročná, neboť vedle poskytnutí vlastních zdrojů a splácení úvěrů
poskytnutých na výstavbu tohoto vodovodu, musí investovat do výstavby vlastních obecních
vodovodů. Bez podpory Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje by obce nebyly
schopny tuto investici uskutečnit.
4.6. Svoz odpadu
Ing. Poncarová upřesnila informace, které se týkají svozu odpadu v Klokočné v roce
2011. Požádala všechny občany, kteří mají zájem o svoz odpadu na rok 2011 jinak, než v
běžném týdenním intervalu, aby sdělili svoji žádost obecnímu úřadu.
4.7. Veřejná doprava
Ing. Poncarová přečetla stížnost občanů na autobusovou linku 489, která bude předána
provozovateli ROPID. Školní autobus byl od 12. 12. 2010 posunut o 12 minut, z původních
7,28 hod. se odjezd posunul na 7,40 hod., což má za následek, že děti z Klokočné, které
navštěvují základní školy v Říčanech nestíhají začátek školního vyučování.
4.8. Pronájem kulturního domu
Mgr. Machaň stručně oznámil, že uzavření nové smlouvy na pronájem Kulturního domu
Na Klokočné je předmětem jednání.
4.9. Předání obecního úřadu
Starostka MVDr. V. Danielová krátce informovala o průběhu předání Obecního úřadu
v Klokočné novému zastupitelstvu a poděkovala Ing. P. Koberovi a O. Indrové za pomoc.
4.10. Územní plán
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová seznámila veřejnost se současným stavem Návrhu
územního plánu (dále jen ÚP) na základě informací od pořizovatele ÚP, Odboru územního
plánování a regionálního rozvoje v Říčanech a zmínila nesouhlasná stanoviska KÚ Odboru
ŽP a zemědělství a MÚ v Říčanech Odboru ÚPPR, Orgán ochrany přírody a krajiny a Odboru
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ÚPPR,Vodoprávní úřád. Ve fázi Zadání ÚP dotčené orgány požadovaly zásadní redukci
navržených ploch k nové zástavbě. Pořizovatel ÚP doporučuje obstarat nové podklady, nové
průzkumy a rozbory a dále vypracovat nové zadání ÚP a pořídit nový Návrh ÚP s jinými
zpracovateli.
4.11. Diskuse, různé
Ing. Poncarová poděkovala za finanční sbírku občanů ve výši 8 000,- Kč na pomoc v
tíživé rodinné situaci rodiny Berntových a oznámila, že z prodeje vánočních perníčků bylo
vybráno 2000,- Kč které budou věnovány do fondu dětských hasičů v Klokočné. Ing. M.
Poncarová dále přečetla otevřený dopis, který obdrželo zastupitelstvo obce od několika
občanů a zároveň přečetla reakci obecního zastupitelstva na tento dopis.
5. Závěr
Starostka obce MVDr. Veronika Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva
obce Klokočná v 19.45 hod., poděkovala všem přítomným za účast a popřála krásné vánoční
svátky.

MVDr. Veronika Danielová
Starosta

Zapisovatel:
Mgr. Šárka Machaňová

Ověřovatelé zápisu:
PhDr. Petr Dvořák
Akad. Arch., Ing. Alena Bezpalcová

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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