Zápis č.7/2011
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 7.11.2011 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné
Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M.
Poncarová, PhDr. P. Dvořák
Omluveni: Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková
Celkový počet přítomných zastupitelů: 5
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 2
1. Úvod
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.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Starostka 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 5 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 42 – 6/2011 bylo schváleno.
3. Schválení programu
Starostka seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Úvod
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích.
Vodovod
Územní plán
Rezignace předsedy finančního výboru
Jmenování předsedy finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 4
Různé
1

11.
12.

Diskuse
Závěr

K návrhu programu veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. V. Danielová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 43 – 6/2011 bylo schváleno.
3.4.) Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích
M. Poncarová prezentovala návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klokočná a
Městem Říčany na zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řízení o přestupcích. Podle
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle
§ 159 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bude na základě veřejnoprávní smlouvy Město
Říčany zabezpečovat prostřednictvím svých orgánů, na místo orgánu Obce Klokočná, výkon
přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klokočná a
Městem Říčany na zajištění výkonu přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 44 – 6/2011 bylo schváleno.
3.5.) Akce Vodovod - Klokočná
V. Danielová informovala zhodnotila průběh celé stavby vodovodu, kterou dokončuje v obci
firma Knoss. Jsou hotové hlavní vodovodní řady a vodovodní přípojky ve státní silnici.
Starostka dále sdělila požadavky pro realizaci vodovodních přípojek budoucího provozovatele
I.T.V.:
a) Měření - vodoměr bude osazen do10 m od hlavního řadu - navrtávky
b) Přípojka nesmí být nastavována mezi vodoměrem a řadem
c) Vodoměrná šachta kruhová bude mít průměr 90 cm (plastová)
nebo 90x120 cm v případě zděné či prefabrikované
Firma Knoss, s r.o. vybuduje pro danou nemovitost veřejnou část vodovodní přípojky
uloženou na veřejném prostranství - na pozemku, ve kterém je uložen vodovodní řad a předá
maximálně 10 m vodovodní přípojkové hadice. V případě, že bude veřejná část vodovodní
přípojky kratší, obec daruje 2 metry vodovodní přípojkové hadice, ale maximálně do délky
10 metrů.
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3.6.) Územní plán
Místostarostka A. Bezpalcová informovala o zásadních rozhodnutích zastupitelstva obce ve
věci Územního plánu obce Klokočná (dále jen ÚP). Zastupitelstvo rozhodlo, že ukončuje
pořizování stávajícího rozpracovaného ÚP, který zpracovávali Ing.arch. Pavel Dydovič a
Ing.arch. Zuzana Krčmářová a schvaluje pořízení nového ÚP, to jest nového Zadání ÚP a
nového Návrhu ÚP. Zastupitelstvo požádalo MÚ-OÚPRR (Odbor územního plánování a
regionálního rozvoje) Říčany o pořizování nového ÚP a oslovilo 3 renomované
architektonické kanceláře, aby na základě výzvy předložili cenovou nabídku na zpracování
ÚP (podle Metodiky zadávání veřejných zakázek, vydané MMR). Cenovou nabídku
předložili:
a) Ing.arch. Pavel Hnilička
Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.
b) Doc.Ing.arch. Radek Kolařík
Ing. Martin Samohrd, RKAW s.r.o.
c) Ing.arch. Ivan Plicka
IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.
Starostka obce jmenovala komisi pro otevírání obálek a zároveň hodnotící komisi.
Rozhodujícím kriteriem byla nejnižší nabídková cena. Komise vyhodnotila nabídky a
stanovila pořadí výhodnosti jednotlivých nabídek: 1. Ing.arch. Ivan Plicka, IVAN PLICKA
STUDIO s.r.o., Thákurova 3, 166 34 Praha 6, Cena vč. DPH 216 000,- 2. Doc.Ing.arch.
Radek Kolařík , Ing. Martin Samohrd, RKAW s.r.o., Dr. Zikmunda Wintra 16, 160 00 Praha 6
Cena vč. DPH 318 000,- 3. Ing.arch. Pavel Hnilička, Pavel Hnilička Architekti, s.r.o. ,
Cukrovarnická 46 , 162 00 Praha 6 , Cena vč. DPH 379 200,- Komise doporučila uzavřít
smlouvu o dílo s Ing.arch. Ivanem Plickou, který podal nejvýhodnější nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostku Veroniku Danielovou k podpisu Smlouvy o dílo na
zhotovení Územního plánu obce Klokočná se zhotovitelem Ing.arch. Ivanem Plickou,
IVAN PLICKA STUDIO s.r.o..
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 45 – 6/2011 bylo schváleno.
3.7.) Rezignace předsedy finančního výboru
M. Poncarová informovala, že pan Richard Hofman rezignoval na funkci předsedy finančního
výboru. Dále sdělila, že R. Hofman nadále zůstává členem finančního výboru a pan Petr
Dvořák odsupuje ze své funkce místostarosty obce. Pan P. Kobera rezignoval na svůj mandát
člena zastupitelstva obce.
3.8.) Jmenování předsedy finančního výboru
M. Poncarová navrhla jmenovat do funkce předsedy finančního výboru pana Petra Dvořáka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s jmenováním pana Petra Dvořáka do funkce
předsedy finančního výboru.
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Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 1 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 46 – 6/2011 bylo schváleno.
3.9.) Rozpočtové opatření č. 4
Petr Dvořák navrhl podle zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
s odvoláním na § 4 - rozpočty územně samosprávných celků v rozpočtu na r. 2011 ve
výdajové části následující změny v kapitole Činnost místní správy, par. 6171, položka 5169 nákup služeb, zvýšit s ohledem na potřebu nákupu právních služeb výdaje o 15 000 Kč ze 70
000 Kč na 85 000 Kč, proti tomuto zvýšení ve stejné kapitole, par. 6171, položka 5154 –
elektrická energie, snížit plánované výdaje o 15 000 Kč ze 32 000 Kč na 21 000 Kč. V tomto
roce došlo na základě úsporných opatření ke snížení spotřeby již o 11 000 Kč a je důvodný
předpoklad, že do konce roku dosáhneme výše navrhované úspory.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s rozpočtovým opatřením obce č. 4.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 47 – 6/2011 bylo schváleno.
3.10.) Různé
a) Pronájem Hostince na Klokočné
Starostka oznámila záměr pronajmout Hostinec na Klokočné, č.p. 71, a to v termínu o
od 31.1.2012 do 31.1.2016.
b) Bilance činnosti obecního zastupitelstva za uplynulý rok
Starostka krátce zhodnotila rok činnosti obecního zastupitelstva
c) Cesta do Zaječí
Starostka předala p. F. Bártkovi a M. Kuklovi (R+K) Oznámení o zahájení společného
řízení o odstranění pevné překážky z veřejné přístupné pozemní komunikace a
Oznámení o konání ústního jednání z moci úřední o odstranění pevných překážek z
veřejně přístupné účelové komunikace podle § 29 odst. 3 zákona o pozemních
komunikacích, které byly ve dnech 25.9.2011 a 7.10.2011 až 30.10.11 umístěny na
veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemcích parc. č. 329/2, 329/7, 329/8,
329/10, 340/12 v k.ú. Klokočná.
d) Obecní knihovna v Klokočné - výběr knih pro lidi v pátek dne 11.11. 2011 mezi 16 18hod., a v sobotu 12.11.2011 mezi 9 - 12hod., v dalším týdnu budou knihy
odvezeny do Městské knihovny v Říčanech
e) Akce Pečení perníčků dne 19.11.2011 od 16hod.
f) Akce Mikulášská besídka dne 3.12. 2011 od 17hod.
g) Akce Dětský lampiónový průvod - okolo svátku Sv. Lucie, dne 13.12.2011 – akce se
bude konat podle počasí a možností
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3.11.) Diskuse
Starostka obce V. Danielová otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky
přítomných.
3.12.) Závěr
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:
PhDr. Petr Dvořák
Ing. M. Poncarová
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