Zápis č.4/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 30.5.2012 v 18.00 hod. na OÚ Klokočná
Přítomni: Akad.Arch.,Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, MVDr. V. Danielová, PhDr. P. Dvořák
Omluveni: Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková, Ing. M. Poncarová,
Celkový počet přítomných zastupitelů: 4
Celkový počet nepřítomných, omluvených zastupitelů: 3
1. Úvod
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil P. Dvořák, přivítal všechny přítomné a
konstatoval, 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
P. Dvořák navrhl určit ověřovateli zápisu A. Bezpalcovou a R. Hofmana, dále pak
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 A. Bezpalcovou a R. Hofmana a
zapisovatelkou zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 26 – 4/2012 bylo schváleno.
3. Schválení programu
P. Dvořák seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
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11.

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 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 27 – 4/2012 bylo schváleno.
4.) Souhlas s vedením naučné stezky po obecních pozemcích
P. Dvořák informoval o projektu „Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky“ a přednesl
návrh vedení naučné stezky po obecních pozemcích p.č. 367/9, 367/7, 367/4, 340/34, 367/6,
360 k.ú. Klokočná v rámci uvedeného projektu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vedením naučné stezky po obecních pozemcích p.č. 367/9,
367/7, 367/4, 340/34, 367/6, 360 k.ú. Klokočná v rámci projektu „Turisticko naučná stezka
Krásné vyhlídky“.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 28 – 4/2012 bylo schváleno.
5.) Smlouva o partnerství a spolupráci na projektu „Turisticko naučná stezka Krásné
vyhlídky“
P. Dvořák informoval všechny přítomné o projektu „Turisticko naučná stezka Krásné
vyhlídky“ a přednesl návrh uzavřít Smlouva o partnerství a spolupráci na projektu „Turisticko
naučná stezka Krásné vyhlídky“ mezi Klubem seniorů Mnichovice, zastoupený předsedkyní
Ing.Magdalenou Třebickou a Obcí Klokočná. Projekt bude předložen se žádostí o
spolufinancování z Programu rozvoje venkova (dále jen PRV), prioritní osa IV. LEADER,
oblast podpory IV.1.2 , opatření III.1.3.1.Rozhledny, pěší trasy, vinařské stezky, hippostezky
a další tématické stezky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství a spolupráci na projektu
„Turisticko naučná stezka Krásné vyhlídky“ mezi Klubem seniorů Mnichovice a Obcí
Klokočná.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 29 – 4/2012 bylo schváleno.
6.) Opatření k nápravě chyb a nedostatků
P. Dvořák sdělil, že kontrolní odbor Krajského úřadu pro Středočeský kraj provedl
jednorázové přezkoumání hospodaření obce Klokočná dne 6.3.2012 a zjistil následující chyby
a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3
písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet
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schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový, obec nevyhotovovala stejnopisy
výdajových pokladních dokladů, které by sloužily jako prvotní doklad pro účtování o
pohybech v pokladně, a které by obsahovaly podpisy příjemců hotovosti, o platbách z
bankovního účtu bylo účtováno souhrnným měsíčním účetním dokladem, kdy datum
zaúčtování jednotlivých plateb nesouhlasilo se skutečně provedenými úhradami dle
příslušných bankovních výpisů, nebyl sestaven plán inventur, nebyla sestavena inventarizační
zpráva, nebyl vyhotoven vnitřní předpis účetní jednotky obsahující organizaci a způsob
provedení inventarizace, inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu, územní
celek nevytvořil analytické účty, případně nezajistil jinými nástroji pro členění syntetických
účtů majetek zatížený věcným břemenem. Dále byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10
odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.): odpisový plán územního celku podepsaný vedoucím
účetní jednotky nebyl sestaven, obec neúčtovala o vzniku dlouhodobého závazku
(municipální úvěr) ve výši 1.800 000 Kč., rozpočtový výhled nebyl sestaven na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků a závěrečný účet obce nebyl projednán
zastupitelstvem obce do 30. června 2011.
Petr Dvořák navrhl přijmout soubor nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků dle
nálezu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2011 v
následujícím znění:
- Předseda finančního výboru PhDr. Petr Dvořák (dále jen předseda finančního
výboru) zajistí, aby bylo při schvalování rozpočtu uvedeno, zda je rozpočet schválen
jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.
- Pokladní obecního úřadu Petra Hofmanová zajistí, aby obec vyhotovovala
stejnopisy výdajových pokladních dokladů, které by sloužily jako prvotní doklad
pro účtování o pohybech v pokladně, a které by obsahovaly podpisy příjemců
hotovosti
- Vedoucí účetní jednotky Radek Skřivánek (dále jen vedoucí účetní jednotky)
zajistí, aby platby z bankovního účtu byly účtovány souhrnným měsíčním účetním
dokladem a zaúčtování jednotlivých plateb by souhlasilo se skutečně provedenými
úhradami dle příslušných bankovních výpisů
- Vedoucí účetní jednotky sestaví plán inventur, sestaví inventarizační zprávu,
vyhotoví vnitřní předpis účetní jednotky obsahující organizaci a způsob provedení
inventarizace, dále vyhotoví inventurní soupis ve stanoveném rozsahu a vytvoří
analytické účty
- Vedoucí účetní jednotky sestaví odpisový plán územního celku
- Vedoucí účetní jednotky zaúčtuje vznik dlouhodobého závazku (municipálního
úvěru) ve výši 1.800 000 Kč ve chvíli, kdy bude zahájeno čerpání úvěru
- Předseda finančního výboru zajistí sestavení rozpočtového výhledu na základě
uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
- Vedoucí účetní jednotky předloží závěrečný účet obce k projednání zastupitelstvu
obce tak, aby byl projednán a schválen do 30. června
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím souboru nápravných opatření k odstranění chyb a
nedostatků dle nálezu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok
2011.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 30 – 4/2012 bylo schváleno.
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7. ) Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2011
Petr Dvořák seznámil zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem obce Klokočná za rok 2011 a
navrhl schválit Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2011 s výhradami – schválen soubor
nápravných opatření dle nálezu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná
za rok 2011. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2011 s výhradami –
schválen soubor nápravných opatření k odstranění chyb a nedostatků dle nálezu Zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2011.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 31 – 4/2012 bylo schváleno.
8.) Jmenování a volba členů výběrové komise
V souvislosti se zveřejněním záměru pronájmu budovy kulturního domu (hostince) č.p. 71 Na
Klokočné ze dne 11.5.2012 byl přednesen návrh jmenovat starostku Veroniku Danielovou,
Petra Dvořáka, Alenu Bezpalcovou a Richarda Hofmana členy výběrové komise pro výběr
nájemce. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. P. Dvořák
nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu členů výběrové komise pro výběr nájemce v souvislosti
se zveřejněním záměru pronájmu budovy kulturního domu (hostince) č.p. 71 Na Klokočné
ze dne 11.5.2012 ve složení: Veronika Danielová, Petr Dvořák, Alena Bezpalcová a Richard
Hofman.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 32 – 4/2012 bylo schváleno.
9.) Různé
a) Přijetí obce Tehovec do Svazku obcí Region Jih
Na základě požadavku Ing. Jana Filgasová ze Svazku obcí Region Jih byl projednán
návrh o vstupu obce Tehovec do SORJ. Zastupitelstvo obce bude souhlasit s přijetím
obce Tehovec do SORJ za předpokladu, že pro obce Klokočná nebudou zvýšeny
výdaje spojená s členstvím v SORJ.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím obce Tehovec do SORJ za předpokladu, že
pro obce Klokočná nebudou zvýšeny výdaje spojená s členstvím v SORJ.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 33 – 4/2012 bylo schváleno.
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b) Údržba obce
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že pan Jiří Hoffmann bude vykonávat údržbu
obecních prostranství dle specifikace práce uvedené v pracovní smlouvě.
10.) Diskuse
P. Dvořák otevřel diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
11.) Závěr
P. Dvořák ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 18.45 hod. a poděkoval
všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
Starostka
Zapisovatelka: Mgr. Šárka Machaňová

Ověřovatelé zápisu:

Akad.Arch.,Ing. A. Bezpalcová
Richard Hofman
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