Zápis č.3/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 16.5.2012 v 19.00 hod. na OÚ Klokočná
Přítomni: Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák
Omluveni: Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková, PhDr. P. Dvořák, MVDr. V. Danielová
Celkový počet přítomných zastupitelů: 4
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 3

1. Úvod
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájila místostarostka obce A. Bezpalcová,
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
A. Bezpalcová navrhla určit ověřovateli zápisu P. Dvořáka a R. Hofmana, dále pak
zapisovatelkou Šárku Machaňovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. A. Bezpalcová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu P. Dvořáka a R. Hofmana a zapisovatelkou
zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 20 – 3/2012 bylo schváleno.

3. Schválení programu
A. Bezpalcová seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Schválení programu
Zrušení nařízení obce Klokočná č. 1/2008 ze dne 25.2.2008
Prodloužení nájemní smlouvy Hostince na Klokočné
Legalizace dešťové kanalizace
Rozpočtové opatření č. 2/2012
Úhrada správního poplatku pí. Batíkové za vklad vlastnického práva do
katastru nemovitostí za darovaný pozemek
Různé
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10.
11.

a) Informace k akci „Dětský den“
b) Pojištění Kooperativa
Diskuse
Závěr

K návrhu programu veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. Místostarostka 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 – 21 – 3/2012 bylo schváleno.

4.) Zrušení nařízení obce Klokočná č. 1/2008 ze dne 25.2.2008
A. Bezpalcová sdělila, že Krajský úřad Středočeského kraje na základě obdrženého podnětu
pro posouzení platnosti nařízení obce Klokočná č. 1/2008, které bylo vydáno pro potřeby
obce Klokočná do doby než bude vydána vyhláška o územním plánu obce Klokočná. KÚSK
zaslal obecnímu úřadu výzvu ke zjednání nápravy ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 zákona
o obcích, aby byla zjednána náprava do 60 dnů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zrušením nařízení obce Klokočná č. 1/2008 ze dne
25.2.2008.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 22 – 3/2012 bylo schváleno.
5.) Prodloužení nájemní smlouvy Hostince na Klokočné
A. Bezpalcová informovala všechny přítomné, že dne 12.5.2012 byl podepsán dodatek č. 2
mezi Obcí Klokočná a stávajícím nájemcem ke Smlouvě o pronájmu nemovitosti, uzavřené
dne 31.1. 2007. Tímto dodatkem se prodlužuje doba pronájmu do 31. května 2012. Smluvní
strany se dále dohodly, že v případě, že současný nájemce se zúčastní výběrového řízení na na
hostinec a nebude vybrán, zavazuje se vyklidit a předat pronajatý prostor pronajímateli do 30.
června 2012. V důsledku stížnosti OIČMS zaslané MVČR bylo rozhodnuto, že bude
zveřejněn záměr pronájmu Hostince Na Klokočné. Záměr pronájmu obecního hostince byl
dne 11.5. 2012 zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obecního úřadu.
6.) Legalizace dešťové kanalizace
A. Bezpalcová sdělila, že na základě dotazu občana Klokočné bylo zjištěno, že v r. 2009 byla
v obci provedena část dešťové kanalizace, která dosud nebyla zkolaudována. Aby se mohla
používat, je potřeba ji legalizovat, ale chybí projekt. Z uvedeného důvodu je třeba nejdříve
provést pasportizaci, tzn. zjistit: jak bylo dílo provedeno po technické stránce a zda bylo
provedeno v souladu s příslušnými předpisy a normami, tedy v předepsané kvalitě. Obecní
úřad požádal odbornou firmu SERVIS-ISA s.r.o. o nabídku činností souvisejících s legalizací,
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jedná se o zjištění stávajícího stavu: 19 900,- Kč, zajištění legalizace nového úseku dešťové
kanalizace a zajištění inženýrské činnosti související s legalizací dešťové kanalizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s objednávkou nezbytných prací souvisejících s legalizací
dešťové kanalizace v Klokočné, vybudované po roce 2006. Práce budou objednány
postupně, dle specifikace nabídky firmy SERVIS-ISA s.r.o. ze dne 26.4.2012. Jedná se o
zjištění stávajícího stavu a dále zajištění legalizace nového úseku dešťové kanalizace. Jako
první budou objednány činnosti související se zjištěním stávajícího stavu ve výši 19 900,Kč.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 23 – 3/2012 bylo schváleno.
7. ) Rozpočtové opatření č. 2/2012
Petr Dvořák seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 2/2012, které je třeba
učinit v souvislosti s náklady na zjištění stávajícího stavu dešťové kanalizace. Položka 6121
bude povýšena o 19.900 Kč a položka 5321 bude ponížena o 19.900 Kč. Výdaje zůstávají na
stejné výši. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2012.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 24 – 3/2012 bylo schváleno.
8. ) Úhrada správního poplatku pí. Batíkové za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí za darovaný pozemek
Alena Bezpalcová sdělila informaci, zastupitelstvi obce projednalo návrh uhradit správní
poplatku ve výši 1000,- Kč paní Jaroslavě Batíkové za vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí za darovaný pozemek pozemek č. 351/1 v k.ú. Klokočná. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s úhradou správního poplatku ve výši 1000,- Kč paní Jaroslavě
Batíkové za vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí za darovaný pozemek.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 25 – 3/2012 bylo schváleno.
9.) Různé
a) Informace k akci „Dětský den“
M. Poncarová sdělila informace k akci „Dětský den“. Bližší informace budou ještě
upřesněny.
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b) Pojištění Kooperativa
A. Bezpalcová oznámila, že nová pojistná smlouvu mezi Obcí Klokočná a
Kooperativou, a.s. již byla podepsána. Kooperativa nabídla slevu a konečná cena
pojištění bude činit částku ve výši 7 777,- Kč za rok.
10.) Diskuse
Místostarostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.

11.) Závěr
Alena Bezpalcová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 19.45 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
Starostka

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová
Ověřovatelé zápisu:
PhDr. Petr Dvořák
Richard Hofman
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