Zápis č.4/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 15.6.2011 v 19.00 hod. na OÚ Klokočná
Přítomni: MVDr. V. Danielová, PhDr. P. Dvořák, Ing. M. Rovný, Akad. Arch., Ing. A.
Bezpalcová, R. Hofman
Omluveni: Ing. P. Kobera, Mgr. M. Machaň, Ing. M. Poncarová, Bc.L. Javůrková
Celkový počet přítomných zastupitelů: 5
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 4
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. Starostka dále předala slovo P. Dvořákovi,
který přistoupil k určení ověřovatelů a zapisovatele.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
P. Dvořák navrhl určit ověřovateli zápisu V. Danielovou a A. Bezpalcovou a zapisovatelkou
Šárku Machaňovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. P.
Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu V. Danielovou a A. Bezpalcovou a
zapisovatelem Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 23 – 4/2011 bylo schváleno.
3. Schválení programu
P. Dvořák seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rozhodnutí o přijetí podmínek úvěru od KB na akci Vodovod
Rozpočtové opatření č. 3
Kámen Zbraslav
Vyjádření obce k prodeji části cesty na parcele č. 322/45
Různé
Diskuse
Závěr
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K návrhu programu veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. P. Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 24 – 4/2011 bylo schváleno.
Ad 1) Rozhodnutí o přijetí podmínek úvěru od KB na akci Vodovod - Klokočná
Místostarosta P. Dvořák seznámil všechny přítomné s dofinancováním stavby „Vodovod –
Klokočná“ a nabídkou Komerční banky ve věci: Municipálního úvěru na částku 1,8 miliónu
Kč s úrokovou sazbou 2,62 %, se splatností úvěru dne 30.9.2021, s dobou čerpání do konce
roku 2012 a začátkem splácení v červenci roku 2012. P. Dvořák podal návrh na přijetí
závazku splácení úvěru od Komerční banky za účelem dofinancování stavby „Vodovod –
Klokočná“. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. P. Dvořák
nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce přijímá závazek splácení úvěru od Komerční banky ve výši 1,8 miliónu
Kč s úrokovou sazbou 2,62 %, se splatností úvěru dne 30.9.2021, s dobou čerpání do konce
roku 2012 a začátkem splácení červenec roku 2012 za účelem dofinancování stavby
„Vodovod – Klokočná“.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 25 – 4/2011 bylo schváleno.
Ad 2) Rozpočtové opatření č. 3
Místostarosta P. Dvořák seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2011, který
připravil účetní pan Radek Skřivánek a následně se dotázal, zda jsou nějaké připomínky. Ze
strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné protinávrhy a P. Dvořák nechal hlasovat o tomto
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 26 – 4/2011 bylo schváleno.
Ad 3) Kámen Zbraslav
M. Rovný přednesl na základě jednání na OÚ Klokočná se zástupci Kámen Zbraslav, spol.
s r.o. návrh ve věci „Rozšíření těžby“ lomu Všestary a to, nepřijmout kompenzaci negativních
vlivů rozšíření těžby, nesouhlasit se záměrem rozšíření těžby a nesouhlasit se změnou
stávajícího plánu rekultivace. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva obce.
2

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná ve věci „Rozšíření těžby“ lomu Všestary přijímá toto
usnesení:
1. nepřijmout návrh kompenzace negativních vlivů rozšíření těžby
2. nesouhlasit se záměrem rozšíření těžby
3. nesouhlasit se změnou stávajícího plánu rekultivace
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 27– 4/2011 bylo schváleno.
Ad 4) Vyjádření obce k prodeji části cesty na parcele č. 322/45
Zastupitelstvo obce projednalo žádost Ing. Josefa a Evy Motyčkových, Klokočná 15 o prodeji
části obecní cesty parc. č. 322/45 v obci Klokočná. Požadovaná část pozemku má výměru
159 m2 a nové parc.č. 322/77. Vznikla oddělením z původního obecního pozemku parc.č.
322/45 k.ú.Klokočná o celkové výměře 6357 m2 na základě geometrického plánu pro
rozdělení pozemku č. 306-11/2011 ze dne 11.4.2011. Jedná se o slepou část místní
komunikace se zpevněným ale prašným povrchem, která slouží výhradně jako přístupová
komunikace do garáže na pozemku č.p. 322/4 v majetku manželů Motyčkových. Zájemci
žádost odůvodňují, že cesta není průjezdná a pro obec je obtížné ji udržovat zvláště v zimním
období. Jmenovaní chtějí oddělovanou část komunikace vyrovnat, vyspádovat, zpevnit
štěrkem a položit zatravňovací dlažbu. P. Dvořák přednesl návrh souhlasit s dělením parcely
č. 322/45 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 306-11/2011 ze dne 11.4.2011 a
se záměrem jejího prodeje. Prodejní cena odděleného pozemku parc. č. 322/77 byla stanovena
na 225,- Kč za m2. Nikdo z přítomných členů zastupitelstva neměl žádný pozměňovací návrh.
P. Dvořák nechal následně hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s oddělením parcely č. 322/77 o výměře 159 m2 z
obecní komunikace parc.č. 322/45 k.ú.Klokočná o celkové výměře 6357 m2 dle přiloženého
geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 306-11/2011 ze dne 11.4.2011. Jedná se o
pozemkovou parcelu, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace.
Dále zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí se záměrem prodeje této části obecní
komunikace parc. č. 322/77 k.ú. Klokočná o výměře 159 m2, která vznikla oddělením z
obecní parcely č. 322/45 k.ú. Klokočná. Prodejní cena odděleného pozemku byla stanovena
na 225,- Kč za m2.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 28 – 4/2011 bylo schváleno.
Ad 5) Různé
Alena Bezpalcová přečetla dopis adresovaný OÚ Klokočná ze dne 9.6.2011 od MUDr.
Valerie Janata, t. č. Im Altwick 27, Ettenheim, Německo, která se v dopise vyjádřila ve věci:
místní šetření k pozemku parcelní č. 17/3 v majetku obce Klokočná s tím, že nemá zájem na
zachování přístupové cesty.
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Ad 6) Diskuse
P. Dvořák otevřel diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
Ad 7) Závěr
Starostka V. Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 20.00 hod.
a poděkovala všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
starostka

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

Ověřovatelé zápisu:
MVDr. Veronika Danielová

Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
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