Zápis č. 7/2012
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 11.12.2012 v 18.00 hod.
v kulturním sále Hostince Na Klokočné
Přítomni: Akad.Arch.,Ing. A. Bezpalcová, R. Hofman, MVDr. V. Danielová, PhDr. P.
Dvořák, Ing. M. Poncarová
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 předala slovo P. Dvořákovi. Pan Dvořák 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 M. Poncarovou, 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 M. Poncarovou a
zapisovatelkou zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 44 – 7/2012 bylo schváleno.
3. Schválení programu
P. Dvořák seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu veřejného
zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rozpočtové provizorium na rok 2013
Metodický postup pro inventarizaci majetku obce
Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Klokočná a městem Říčany
Dětské hřiště v Klokočné, získaná dotace
Informace o Návrhu ÚP Klokočná
Instrukce ohledně připojování vodovodních přípojek nemovitostí na
vodovodní řad
Různé (odpisový plán, dešťová kanalizace)
Diskuse
Závěr
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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 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 45– 7/2012 bylo schváleno.
3.1.) Rozpočtové provizorium na rok 2013
Petr Dvořák seznámil členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem rozpočtového
provizoria obce Klokočná na rok 2013, které bude odpovídat rozpočtu roku 2012. Od 1.1.
2013 se každý měsíc budou předpokládat příjmy a výdaje ve výši 1/12 příjmů a výdajů v roce
2012. Rozpočtové provizorium bude platit do řádného schválení rozpočtu na rok 2013.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým provizoriem obce Klokočná na rok 2013.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 46 – 7/2012 bylo schváleno.
3.2.) Metodický postup pro inventarizaci majetku obce
P. Dvořák představil Metodický postup pro inventarizaci majetku obce. Inventarizace majetku
a závazků probíhá ve smyslu příslušných ustanovení zákona o účetnictví, a z něj
vyplývajících opatření Ministerstva financí ČR. Inventarizací se ověřuje, zda stav majetku a
závazků evidovaný v účetnictví odpovídá skutečnosti. Po provedení inventarizace ke dni
řádné nebo mimořádné účetní závěrky má být konečný zůstatek inventarizací ověřovaných
účtů v účetnictví ve shodě se skutečnými stavy. Dlouhodobý hmotný majetek se inventarizuje
v intervalu jeden rok. Starosta jmenuje předsedu a členy inventarizační komise obce
Klokočná odpovědné za provedení inventarizace.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Metodický postup pro inventarizaci majetku obce Klokočná.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 47– 7/2012 bylo schváleno.
3.3.) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Klokočná a městem Říčany
Zastupitelstvo obce projednalo návrh uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klokočná a
Městem Říčany na zajištění zápisu údajů do informačního systému podle zákona číslo
133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel, a to na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2014. Na
základě této smlouvy bude Město Říčany zabezpečovat prostřednictvím svých orgánů, na
místo orgánu obce Klokočná, výkon státní správy na úseku zajištění zápisů údajů vedených v
informačním systému podle zákona 133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Klokočná a
Městem Říčany na zajištění zápisu údajů do informačního systému podle zákona číslo
133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel na dobu určitou od 1.1.2013 do 31.12.2014.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 48– 7/2012 bylo schváleno.

3.4.) Dětské hřiště v Klokočné, získaná dotace
Paní starostka informovala, že obec Klokočná získala dotaci na projekt „Výstavba dětského
hřiště v Klokočné“ na základě Výzvy č.2/2012 MAS Říčansko, o.p.s.. Výstavba dětského
hřiště bude zahájena na jaře roku 2013.
3.5.) Informace o Návrhu ÚP Klokočná
Paní A. Bezpalcová informovala o Návrhu Územního plánu Klokočné.
Dne 25. září 2012 byl schválen Upravený Návrh zadání Územního plánu, a dále byla
schválena novela stavebního zákona č. 183/2006/2012 s účinností od roku 2013. Návrh ÚP
bude projednáván podle této novely. Hlavní rozdíl oproti současnému stavebnímu zákonu je v
tom, že v oblasti územního plánování Novela zavádí zveřejnění Návrhu ÚP hned v první fázi
projednávání. Návrhem územního plánu až po jeho schválení se zabývají §50 - §54 staveb.
Zákona. Arch. Picka nyní zpracovává Návrh ÚP. Návrh musí vyhovovat prováděcím
předpisům k Novele stavebního zákona, tyto předpisy nejsou dosud k dispozici, měly by být
hotovy na přelomu roku. Lze předpokládat, že Návrh ÚP bude dokončen v průběhu měsíce
ledna. S Návrhem ÚP budou seznámeny dotčené orgány, Kraj, sousední obce a veřejnost. Tito
všichni se můžou k Návrhu ÚP vyjádřit, občané mohou podat u pořizovatele (Říčany)
připomínky. Pořizovatel (Říčany) ve spolupráci s určeným zastupitelem vyjádření vyhodnotí
a eventuelně zajistí upravení Návrhu ÚP. S upraveným Návrhem ÚP budou opět seznámeny
dotčené orgány, Kraj, sousední obce a veřejnost. Poté se bude se konat Veřejné projednání,
kterého se může zúčastnit každý. Na veřejném projednání a nebo nejpozději do 7 mi dnů po
jeho konání se může každý opět k upravenému Návrhu ÚP vyjádřit, tj. podat připomínky a
námitky. Pořizovatel (Říčany) ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky
veřejného projednání a zpracuje: Návrh rozhodnutí o námitkách a Návrh vyhodnocení
připomínek. Oba návrhy posoudí dotčené orgány a Kraj. Poté pořizovatel(Říčany) znovu
přezkoumá Návrh ÚP a poté jej předloží zastupitelstvu obce k vydání.
3.6.) Instrukce ohledně připojování vodovodních přípojek nemovitostí na vodovodní řad
Paní starostka sdělila, že provozovatel vodovodu v obci Klokočná, firma I.T.V. CZ s.r.o., kerá
měla názorně prezentovat schéma vodoměrné sestavy se z důvodu nepříznivého počasí
nedostaví. Veškeré pokyny pro osazení vodoměrných šachet jsou zveřejněny na webových
stránkách obce a dále na úřední desce na návsi. Žádost o osazení VDM je nutné vyplnit,
přiložit výpis z katastru nemovitostí a zaslat do zákaznického centra I.T.V. CZ s.r.o. (Nám.
Emila Kolbena 460, 251 63 Strančice, Tel.: 323 607 782, 722 201 235) a nahlásit stav
připravenosti k osazení. Žádost o osazení VDM, schéma vodoměrné sestavy s rozměry je k
vyzvednutí na OÚ Klokočná, v Zákaznickém centru provozovatele, ke stažení na stránkách
obce nebo na telefonické vyžádání v Zákaznickém centru bude formulář zaslán emailem.
Tento formulář je nutné elektronicky, poštou nebo osobně doručit do Zákaznického centra. Po
doručení formuláře bude individuálně sjednán termín osazení vodoměru.
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3.7.) Různé
a) Směrnice č. 1/2012 o odpisovém plánu
P. Dvořák sdělil, že směrnice o odpisovém plánu je vnitřním prováděcím předpisem
účetní jednotky, který upravuje provádění odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku obce Klokočná dle zákona č. 563/1991 Sb. a následných předpisů a postupy
pořízení odpisového plánu pro příslušné účetní období. Odpisy dlouhodobého hmotného a
nehmotného majetku budou prováděny podle schváleného odpisového plánu. Obec
Klokočná volí rovnoměrný způsob odpisování dlouhodobého majetku. O účetních
odpisech bude účtováno ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2012 o odpisovém plánu dle zákona č.
563/1991 Sb. a následných předpisů.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 49– 7/2012 bylo schváleno.
b) Dešťová kanalizace
P. Dvořák informoval, že na základě písemné žádosti občana Klokočné, který
požadoval zkolaudovat přípojku na dešťovou kanalizaci, bylo zjištěno, že kanalizace
se v obci provozuje „na černo“. Obec se obrátila na vodoprávní úřad MÚ Říčany a
bylo zjištěno, že neexistuje žádný projekt a žádné stavební povolení vydáno nebylo,
přesto je kanalizace porovozována. Do dešťové kanalizace jsou vyústěny domovní
odpady a není vyřešeno vyústění. Obec Klokočná bude muset požádat o dodatečné
povolení stavby dešťové kanalizace, „černé“ přípojky budou muset být zaslepeny a
provede se tlaková zkouška.
3.8.) Diskuse
V. Danielová otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
3.9.) Závěr
V. Danielová 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:

Akad.Arch.,Ing. A. Bezpalcová
Ing. M. Poncarová
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