Zápis č.2/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 2. 3. 2011 v 19.00 hod. v sále KD Na Klokočné
Přítomni: MVDr. V. Danielová, PhDr. P. Dvořák, Ing. M. Rovný, Ing. M. Poncarová, Akad.
Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Mgr. M. Machaň
Omluveni: Ing. P. Kobera, Bc.L. Javůrková

1. Zahájení
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájila starostka obce V. Danielová přivítala
všechny přítomné a konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb. Informace o konání mimořádného zasedání zastupitelstva byla podle § 93 odst.
1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Klokočná a současně byla
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Dle prezenční listiny je přítomna většina členů
zastupitelstva a tím je zasedání usnášeníschopné. Veřejné zasedání zastupitelstva bylo
zahájeno v 19.10 hod. Starostka předala slovo M. Poncarové, která také přivítala všechny
přítomné a přistoupila k určení ověřovatelů a zapisovatele.

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
M. Poncarová navrhla určit ověřovateli zápisu místostarostku A. Bezpalcovou a M. Rovnýho
a zapisovatelem Šárku Machaňovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. M. Poncarová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu místostarostku A. Bezpalcovou a M. Rovného
a zapisovatelem Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 5 – 2/2011 bylo schváleno.

3. Schválení programu
M. Poncarová seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1. Jmenování určeného zastupitele pro pořízení územního plánu, svěření stavební
činnosti, ochrany životního prostředí, kulturní a sociální činnosti
2. Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Klokočná a Městem Říčany na zajištění zápisu
údajů do informačního systému podle zákona číslo 133/2000 Sb. o Evidenci
obyvatel
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zrušení OZV č. 1/2011 – zřizování věcných
břemen
4. Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 – o místních poplatcích
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5. Směrnice č. 1/2011 – zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu s uložením
inženýrských sítí (přípojek) na nemovitém majetku obce
6. Schválení rozpočtového opatření č.1/2011
7. Vodovod
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. M. Poncarová nechala
hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
Klokočná.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 6 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 1) Jmenování určeného zastupitele pro pořízení územního plánu, svěření stavební
činnosti, ochrany životního prostředí, kulturní a sociální činnosti
M. Poncarová přednesla návrh jmenovat místostarostku Alenu Bezpalcovou jako určeného
zastupitele pro pořízení Územního plánu obce Klokočná. Dále navrhla svěřit Miloslavu
Rovnému stavební činnost, Lence Javůrkové svěřit ochranu životního prostředí a Michaele
Poncarové svěřit kulturní a sociální činnost. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze
strany zastupitelstva. M. Poncarová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce jmenuje místostarostku Alenu Bezpalcovou jako určeného zastupitele
pro pořízení Územního plánu obce Klokočná, dále svěřuje stavební činnost Miloslavu
Rovnému, ochranu životního prostředí Lence Javůrkové a kulturní a sociální činnost
Michaele Poncarové.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 7 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 2) Veřejnoprávní smlouva mezi Obcí Klokočná a Městem Říčany na zajištění zápisu
údajů do informačního systému podle zákona č. 133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel
M. Poncarová seznámila všechny přítomné s návrhem uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi
Obcí Klokočná a Městem Říčany na zajištění zápisu údajů do informačního systému podle
zákona číslo 133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel. Na základě této smlouvy bude Město Říčany
zabezpečovat prostřednictvím svých orgánů, na místo orgánu obce Klokočná, výkon státní
správy na úseku zajištění zápisů údajů vedených v informačním systému podle zákona
133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. M. Poncarová nechala hlasovat o tomto návrhu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klokočná a
Městem Říčany na zajištění zápisu údajů do informačního systému podle zákona číslo
133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 8 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 3) Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o zrušení OZV č. 1/2011 – zřizování věcných
břemen
M. Poncarová předala slovo Miloslavu Rovnému, který se úvodem vrátil k OZV č. 1/2011 - o
místních poplatcích při zřizování věcných břemen, která byla schválená na mimořádném
zastupitelstvu dne 26.01.2011. Vysvětlil důvod jejího vydání. Mělo se jednat o finanční
nástroj, který má investory zejména liniových staveb nutit volit taková technická řešení, která
budou šetrná k vzhledu obce (snaha minimalizovat venkovní vzdušná vedení). Současně OZV
měla i řešit finanční přínos obci. Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
však upozornil, že obsah této OZV je v rozporu se zákonem. Dle jejich doporučení se proto
tato problematika přepracovala do Směrnice č. 1/2011. OZV č. 2/2011 - o zrušení OZV č.
2/2011 - ruší tedy z uvedených důvodů předchozí OZV. Následně se Miloslav Rovný dotázal
členů zastupitelstva, zda k předložené OZV č. 2/2011 - o zrušení OZV č. 1/2011 mají nějaké
připomínky, či doplnění. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl žádný pozměňovací
návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2011 - o zrušení OZV č. 1/2011.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 9 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 4) Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 – o místních poplatcích
Miloslav Rovný seznámil všechny přítomné s návrhem OZV č. 3/2011 - o místních
poplatcích, která reaguje na úpravy zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Nově se
upravuje o články Osvobození, dále se graficky vyznačuje veřejné prostranství a mění se i
některé sazby. Následně se Miloslav Rovný dotázal členů zastupitelstva, zda k předložené
OZV č. 3/2011 - o místních poplatcích mají nějaké připomínky, či doplnění. Nikdo z
přítomných členů zastupitelstva neměl žádný pozměňovací návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990
Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84
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odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 - o místních poplatcích.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 10 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 5) Směrnice č. 1/2011 – zřizování věcných břemen a vydávání souhlasu s uložením
inženýrských sítí (přípojek) na nemovitém majetku obce
Miloslav Rovný informoval o Směrnici č. 1/2011 - zřizování věcných břemen a vydávání
souhlasu s uložením inženýrských sítí (přípojek) na nemovitém majetku obce. Dále se dotázal
členů zastupitelstva, zda k předložené Směrnici č. 1/2011 mají nějaké připomínky, či
doplnění. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl žádný pozměňovací návrh.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Směrnici č. 1/2011 - zřizování věcných břemen a
vydávání souhlasu s uložením inženýrských sítí (přípojek) na nemovitém majetku obce.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 11 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 6) Schválení rozpočtového opatření č.1/2011
M. Poncarová seznámila všechny přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/2011 a následně se
dotázala členů zastupitelstva, zda mají nějaké připomínky. Ze strany zastupitelstva nebyly
vzneseny žádné protinávrhy a M. Poncarová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011.
Hlasy: pro 7 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 12 – 2/2011 bylo schváleno.

Ad 7) Vodovod
M. Poncarová předala slovo starostce V. Danielové, která poděkovala za slovo a nastínila
problematiku výstavby vodovodu v obci – stav provedených prací, jednání o slevě se
zhotovitelem stavby firmou Skanska, změnu výkopové technologie, finanční zajištění
projektu a možnosti dofinancování celé akce (úvěr, další dotace z Krajského úřadu pro
Sředočeský kraj ve výši 4%, poplatky ČEZ). Starostka současně zmínila celkové náklady, z
toho dotace z Ministerstva zemědělství ČR činí 70 %, dotace z Krajského úřadu pro
Sředočeský kraj 6% a podíl obce, který činí 24%. Zastupitelstvo má v úmyslu vodovodní řady
dokončit. Přípojky jsou ve fázi projekční přípravy. Stavba vodovodu je v současné době
pozastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků obce na dofinancování celé stavby.
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Starostka dále přečetla petici, kterou obdržel obecní úřad s žádostí o svolání mimořádného
zasedání zastupitelstva. M. Poncarová následně otevřela diskusi.
M. Rovný v souvislosti s realizací akce Vodovod informoval přítomné, že se objevila možnost
rekonstrukce státní silnice (položení nového živičného koberce) s pravděpodobným termínem
přelom srpen/září 2011. Dále pan Rovný upozornil, že je třeba sestavit pracovní řídící tým na
poradě zastupitelstva 9.3.2011, určit odpovědné osoby za řízení tohoto týmu a rozdělit
jednotlivé povinnosti mezi členy týmu.
Zastupitelstvo obce Klokočná bere na vědomí informaci M. Rovného o možné rekonstrukci
státní silnice s pravděpodobným termínem přelom srpen/září 2011 a dále informaci o
nutnosti stanovit pracovní řídící tým akce Vodovod na poradě zastupitelstva 9.3.2011, určit
odpovědné osoby za řízení tohoto týmu a rozdělit jednotlivé povinnosti mezi členy týmu.

Ad 8) Různé
a) Autobusová linka 489
Starostka V. Danielová informovala o omezení spojů autobusové linky 489 firmou
ROPID, s tím, že od dubna 2011 bude nasazen úsporný mikrobus a všechny zrušené
linky budou obnoveny a zařazeny zpět do jízdního řádu.
b) Maškarní ples
M. Poncarová pozvala všechny přítomné dne 5.3.2011 od 15:00 do Kulturního domu
v Klokočné na Dětský maškarní ples, který pořádá Obec Klokočná a SDH Klokočná.
Dále poděkovala pí Hofmanové, pí Kamarytové, sl. Vasilčinové, pí Červinkové, všem,
kteří se podíleli na výzdobě sálu a přípravě tomboly.
c) Dodatek smlouvy na pronájem Hostince Na Klokočné
M. Poncarová poskytla informaci, že zastupitelstvo obce prodloužilo nájemní smlouvu
panu F. Baštovi na provozování Hostince Na Klokočné. Dodatek nájemní smlouvy je
k nahlédnutí na obecním úřadě.
d) Nedořešené záležitosti minulého zastupitelstva
M. Poncarová sdělila, že na obecním úřadě je k nahlédnutí seznam nedořešených
záležitostí minulého zastupitelstva.
e) Akce Čistý Ladův kraj
M. Poncarová přečetla informaci, kterou připravila L. Javůrková. V sobotu 16. dubna
se koná akce Čistý Ladův kraj. Do tradičního úklidu extravilánu - okolí obce se zapojí
naše obec včetně dalších obcí na Říčansku. Akci organizuje Ladův kraj, který dodá
pytle na odpad a rukavice - na obci bude přistavěn kontejner na sebraný odpad. Celou
akci bude mít na starosti L. Javůrková. M. Poncarová poprosila o účast na této akci,
která se koná u příležitosti světového dne Země. Další informace budou zveřejněny na
webových stránkách obce.
f) Kácení stromů
M. Poncarová přečetla informaci, kterou připravila L. Javůrková. Pokud má strom
obvod kmene více než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, je požádat obecní úřad o
vydání povolení ke kácení stromu - dle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a
krajiny pod pokutou do 10 000 Kč.
g) Výstavba dětského hřiště
M. Poncarová podala informaci, že Obec Klokočná podala žádost o dotaci na Výstavbu
dětského hřiště v Klokočné v rámci grantového řízení pro projekt Oranžové hřiště
2011, které vyhlašuje NADACE ČEZ. Žádost o dotaci na Výstavbu dětského hřiště
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v Klokočné na základě výzvy MAS Říčansko 1/2011 v rámci Programu rozvoje
venkova nebyla podpořena.
Ad 9) Diskuse
M. Poncarová otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných občanů.
P. Motuz požádal občany o navrácení knih do obecní knihovny na úřadě, které byly
vypůjčeny v rámci meziknihovních výpůjčních služeb s Husovou knihovnou v Říčanech.

Ad 10) Závěr
M. Poncarová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 21.45 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
starostka
Zapisovatel:
Mgr. Šárka Machaňová
Ověřovatelé zápisu:
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
Ing. Miloslav Rovný

6

