Zápis č.5/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 28. 7. 2011 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná
Přítomni: MVDr. V. Danielová, PhDr. P. Dvořák, Ing. M. Rovný, Akad. Arch., Ing. A.
Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová
Omluveni: Ing. P. Kobera, Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková
Celkový počet přítomných zastupitelů: 6
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 3
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 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
ke schválení programu.
2. Schválení programu
P. Dvořák seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Úvod
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Pověření starostky výběrem společnosti pro zajištění výběrového řízení na dodavatele
stavby akce „Vodovod - Klokočná“.
Různé
4.1. Směrnice č. 2/2011 Obce Klokočná
4.2. Žádost pana F. Mládka o umístění stavby RD na pozemku č. 42 k.ú. Klokočná
4.3. Revokace usnesení č. U–17–3/2011 – schválení Rozpočtového opatření č. 2/2011
4.4. Revokace usnesení č. U–18–3/2011 – schválení Závěrečného účtu za rok 2010
Diskuse
Závěr

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 6 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U –29 – 5/2011 bylo schváleno.
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3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
P. Dvořák předal slovo starostce, která navrhla určit ověřovateli zápisu M. Poncarovou a P.
Dvořáka, dále pak zapisovatelkou Šárku Machaňovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy ze strany zastupitelstva. V. Danielová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu M. Poncarovou a P. Dvořáka a zapisovatelem
Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 6 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 30 – 5/2011 bylo schváleno.
4) Pověření starostky výběrem společnosti pro zajištění výběrového řízení na dodavatele
stavby akce „Vodovod - Klokočná“.
Starostka V. Danielová přednesla zastupitelům návrh, aby byla pověřena výběrem společnosti
pro zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby akce „Vodovod - Klokočná“. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva a starostka nechala hlasovat o
tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku paní V. Danielovou výběrem společnosti pro zajištění
výběrového řízení na dodavatele stavby akce „Vodovod - Klokočná“.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 1 nepřítomno 3
Usnesení č. U –31 – 5/2011 bylo schváleno.
5) Směrnice č. 2/2011 Obce Klokočná
Pan M. Rovný seznámil všechny přítomné s návrhem Směrnice Obce Klokočná č. 2/2011,
která stanovuje postup obecního úřadu při zajišťování realizace vodovodních řadů, na které
nejsou poskytnuty finanční dotace, a realizace na ně připojovaných vodovodních přípojek. Ze
strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné protinávrhy a M. Rovný nechal hlasovat o tomto
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Směrnici č. 2/2011, která stanovuje postup
obecního úřadu při zajišťování realizace vodovodních řadů, na které nejsou poskytnuty
finanční dotace, a realizace na ně připojovaných vodovodních přípojek.
Hlasy: pro 6 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U –32 – 5/2011 bylo schváleno.
4) Žádost pana F. Mládka o umístění stavby RD na pozemku č. 42 k.ú. Klokočná
Místostarostka A. Bezpalcová seznámila zastupitelstvo s žádostí pana F. Mládka o umístění
stavby RD na pozemku č. 42 k.ú. Klokočná, která byla podána písemně dne 4. 5. 2011 na
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Obecním úřadě Klokočná. Tentýž den na zastupitelstvu byla projednána s tím, že se
zastupitelstvo rozhodlo souhlas se stavbou RD nevydat a 1. 6. 2011 byla zaslána odpověď
panu Mládkovi. Zastupitelstvo obce dne 11. 5. 2011 schválilo na veřejném zasedání usnesení
č. U – 18 – 3/2011 nevydávat souhlas s umisťováním staveb mimo VZÚ (Vymezené
zastavěné území) obce podle § 188A Stavebního zákona, dokud nebude platný nový ÚP. Dne
15. 6. 2011 se pan Mládek odvolal s tím, aby jeho žádost byla projednána na veřejném
zasedání. A. Bezpalcová přednesla návrh usnesení, že vzhledem k pořizování nového Územní
plánu Obce Klokočná, zastupitelstvo obce nesouhlasí s umístěním stavby RD na pozemku č.
42 k.ú. Klokočná. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Vzhledem k pořizování nového Územního plánu Obce Klokočná zastupitelstvo obce
nesouhlasí s umístěním stavby RD na pozemku č. 42 k.ú. Klokočná.
Hlasy: pro 5 proti 1 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U –33 – 5/2011 bylo schváleno.
5) Revokace usnesení č. U – 17 – 3/2011 – schválení Rozpočtového opatření č. 2/2011
Místostarosta Petr Dvořák znovu seznámil zastupitelstvo obce kvůli nepřesnostem v zápise
č.3/2011 s jednotlivými položkami Rozpočtového opatření č. 2/2011 (plán/skutečnost).
Rozpočtové opatření č.2/2011 bylo předloženo zastupitelstvu ke schválení. Ze strany
zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje revokaci usnesení č. U-17-3/2011 a znovu schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2/2011.
Hlasy: pro 6 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U –34 – 5/2011 bylo schváleno.
6) Revokace usnesení č. U – 18 – 3/2011 – schválení Závěrečného účtu za rok 2010
Místostarosta Petr Dvořák znovu seznámil zastupitelstvo obce kvůli nepřesnostem v zápise
č.3/2011 s jednotlivými položkami Závěrečného účtu 2010 a dále přečetl Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce ze dne 9. 2. 2011. Závěrečný účet 2010 byl předložen
zastupitelstvu ke schválení. Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje revokaci usnesení č. U-18-3/2011 a znovu schvaluje
Závěrečný účet 2010 s výhradami – provedena oprava a schváleno nápravné opatření dle
nálezu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2010.
Hlasy: pro 6 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U –35 – 5/2011 bylo schváleno.
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6) Diskuse
P. Dvořák otevřel diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.

7) Závěr
Starostka V. Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 19.30 hod.
a poděkovala všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
starostka

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

Ověřovatelé zápisu:
PhDr. Petr Dvořák

Ing. Michaela Poncarová
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