Zápis č.2/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 11.4.2012 v 18.00 hod. v Hostinci Na Klokočné
Přítomni: MVDr. V. Danielová, Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M.
Poncarová
Omluveni: Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková, PhDr. P. Dvořák
Celkový počet přítomných zastupitelů: 4
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 3

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
V. Danielová navrhla určit ověřovateli zápisu A. Bezpalcovou a R. Hofmana, 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 A. Bezpalcovou a R. Hofmana a
zapisovatelkou zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 14 – 2/2012 bylo schváleno.

3. Schválení programu
V. Danielová seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
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K návrhu programu veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. Starostka nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 15 – 2/2012 bylo schváleno.

4.) Základní informace o připravenosti nemovitostí občanů na realizaci vodovodních
přípojek
Starostka Veronika Danielová sdělila, že hlavní vodovodní řad je celý zhotoven. Všechny
navrtávky jsou dokončeny a v nejbližší době budou připojovány jednotlivé nemovitosti na
hlavní vodovodní řad. Je důležité dodržet podmínky umístění vodoměru, a to buď ve
vodovodní šachtě nebo v domě. Vodoměr bude nutno osadit na základě montážního listu.

5.) Schválení smlouvy k uzavření věcného břemene
A. Bezpalcová sdělila, že zastupitelstvo obce projednalo návrh uzavření SMLOUVY O
UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE mezi Obcí
Klokočná a společností ČEZ Distribuce, zastoupené firmou ELPRO-DELICIA, a.s. se
sídlem v Příbrami, Příbram III/168, Příbram pro projekt stavby Klokočná, kNN, pro parc.č.
309/30. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením SMLOUVY O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ
SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE mezi Obcí Klokočná a společností ČEZ
Distribuce, zastoupené firmou ELPRO-DELICIA, a.s. se sídlem v v Příbrami, Příbram
III/168, Příbram pro projekt stavby Klokočná, kNN, pro parc.č. 309/30
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 16 –2/2012 bylo schváleno.
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6.) Prodloužení nájemní smlouvy Hostince na Klokočné
V. Danielová seznámila zastupitelstvo obce se záměrem pronajmout Hostinec Na Klokočné
na základě výběrového řízení v důsledku stížnosti OIČMS zaslané MVČR. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. V. Danielová nechala hlasovat o tomto
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se záměrem pronajmout Hostinec Na Klokočné na základě
výběrového řízení.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 17 – 2/2012 bylo schváleno.

7. ) Informace občanům o výsledcích stížnosti OIČMS
M. Poncarová informovala všechny přítomné o výsledcích stížnosti v sedmi bodech na
činnost Zastupitelstva obce Klokočná organizací OIČMS, zaslané MVČR, odbor dozoru a
kontroly veřejné správy, dále podstoupené KÚSK, ÚOHS, GŘP. MVČR neshledalo důvod
pro uplatnění svých zákonem přiznaných kompetencí v oblasti dozoru a kontroly výkonu
samostatné působnosti územního samosprávného celku a že postup obce v jednotlivých
bodech stížnosti neodporuje příslušným ustanovením zákona o obcích. Totéž konstatovaly
KÚKS a GŘP, stanovisko ÚOHS ještě nedošlo. O jeho obsahu bude obecní úřad informovat
občany na některém dalším VZ.

8. ) Schválení záměru změny pojištění majetku obce
A. Bezpalcová seznámila zastupitelstvo obce se záměrem změnit pojištěni obce Klokočná.
Navrhla vypovědět pojistnou smlouvu u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. a uzavřít novou
pojistnou smlouvu u Kooperativy, a.s. Vienna Insurance Group z důvodu výhodnosti smlouvy
u nové pojišťovny. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výpovědí pojistné smlouvy u Hasičské vzájemné pojišťovny,
a.s. a s uzavřením nové pojistné smlouvy u Kooperativy, a.s. Vienna Insurance Group.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 18 – 2/2012 bylo schváleno.

9.) Poplatky za popelnice – veřejná vyhláška
Starostka obce sdělila, že ve smyslu zákona č.185/2001 o odpadech a OZV č. 2/2009 Obce
Klokočná, která stanovuje poplatek za komunální odpad na území obce, mají být všechny
fyzické osoby trvale hlášené na území obce včetně těch, které mají na území města ve
vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, platit poplatky za popelnice. To znamená, že i rekreanti, kteří nemají
zakoupenou popelnici, musí zaplatit roční poplatek ve výši 1000,- Kč ročně. Nelze
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respektovat vysvětlení, že chataři a chalupáři vozí odpad k likvidaci do místa trvalého pobytu,
kde hradí poplatek. Plátce poplatku uhradí poplatek v hotovosti, platebním příkazem nebo
složenkou na účet obecního úřadu, a to nejdéle do 31.května 2012, jinak budou poplatky
vymáhány.

10.) Různé
a) Informace o zadání územního plánu
A. Bezpalcová rekapitulovala informace o Návrhu zadání Územního plánu obce Klokočná.
ÚP je ve fázi pořizování zadání ÚP, pořizovatelem je Odbor plánování a regionálního rozvoje
MÚ Říčany. Zadání ÚP bylo předáno na MÚ v Říčanech, který rozešle návrh dotčeným
orgánům a okolním obcím k vyjádření. Návrh zadání bude zveřejněn na obecní vývěsce a na
webových stánkách obce po dobu 30 ti dnů. V této době může každý uplatnit své připomínky
k Návrhu zadání u pořizovatele.
b) Poničení hrobů na místním hřbitově
M. Poncarová sdělila, že vandalové na místním hřbitově poškodili celkem 17 hrobů, na
kterých byly utrhány nerezové vázičky v celkové hodnotě 34.000 Kč. Policie ČR v Říčanech
žádá o doplnění čísel a jmen u poškozených hrobů.
c) Darování pozemku č. 351/1
Alena Bezpalcová sdělila informaci, že paní PhDr. Jaroslava Batíková, Na Chodovci 254/30,
Praha 4, nabídla darovat obci Klokočná pozemek č. 351/1 o výměře 90 m2, nacházejícího se v
k.ú. Klokočná. K návrhu uzavření darovací smlouvy a k převodu vlastnických práv k uvedené
nemovitosti (pozemek č. 351/1) nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi Obcí Klokočná a PhDr. J.
Batíkovou a s převodem vlastnických práv k pozemku č. 351/1.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 19 – 2/2012 bylo schváleno.
d) Finanční audit za rok 2011
V. Danielová informovala o finančním auditu za rok 2011, který byl v důsledku stížnosti
OIČM, že obec nehospodárně hospodaří s finančními prostředky, velmi důkladný. Ze strany
Ministerstva financí ČR nebyla udělena žádná sankce. Závěrečná zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce bude zveřejněna na webových stránkách obecního úřadu.
e) Uzavření cesty do Zaječí
Starostka V. Danielová sdělila, že kauza ve věci Cesty do Zaječí není ještě ukončená,
v současné době probíhá správní řízení o odstranění překážky z veřejně účelové komunikace.
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11.) Diskuse
Po přednesení jednotlivých bodů programu (před eventuelním hlasováním) přednesli občané
různé komentáře připomínky. Starostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a
připomínky přítomných.

12.) Závěr
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:
Akad. Arch., Ing. Alena Bezpalcová
Richard Hofman
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