Zápis č.3/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 10. 4. 2013 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
V. Danielová navrhla určit ověřovateli zápisu P. Dvořáka a A. Bezpalcovou, 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 P. Dvořáka a A. Bezpalcovou a zapisovatelkou
zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 9 – 3/2013 bylo schváleno.
3. Schválení programu
V. Danielová seznámila členy zastupitelstva i všechny přítomné s návrhem programu
veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná.
1. Úvod
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Dohoda o uzavření společného školského obvodu
5. Místní akční skupina Říčansko o.p.s.
6. Vodovodní přípojky
7. Kaplička
8. Pronájem parkoviště u restaurace U Koně
9. Akce Čistý Ladův kraj
10. Kompostárna
11. Krásné vyhlídky
12. Různé (Územní plán, Svatohubertské kulinářské slavnosti)
13. Diskuse
14. Závěr
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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 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 10 – 3/2013 bylo schváleno.
4.) Dohoda o uzavření společného školského obvodu
Paní Starostka sdělila, že obec Klokočná se obrátila se žádostí o uzavření Dohody o vytvoření
společného školského obvodu na obec Světice na základe § 178 odst. 2, písm. c) zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon). Naše obec nemá uzavřenou dohodu o vytvoření společného školského
obvodu s žádnou jinou obcí a okolní obce (kromě obce Světice) odmítají tuto dohodu uzavřít
vzhledem ke kritické situaci, která vznikla v důsledku nadměrného počtu žáků v našem
regionu. Starosta obce Mukařov současně vyzval naší obec, zda by jsme byli ochotni se
finančně spolupodílet na výstavbě přístavby základní školy v Mukařově, kde se situace s
nedostatečnou kapacitou školy také projevila. Zastupitelstvo obce je záměru vybudování
přístavby základní školy v Mukařově nakloněno a zároveň ochotné se finančně spolupodílet.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce s uzavřením Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí
Světice na základe § 178 odst. 2, písm. c) zákona c. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 11 – 3/2013 bylo schváleno.
5.) Místní akční skupina Říčansko o.p.s.
Veronika Danielová informovala o významu MAS Říčansko pro náš region a naší obec a
přednesla návrh usnesení pro zastupitelstvo obce, aby obec byla zařazena do přípravy a tvorby
Integrované strategie rozvoje území (ISRÚ) Říčanska pro období 2014-2020. Dále je třeba,
aby obec finančně přispěla částkou ve výši 24 000,- Kč na pořízení ISRÚ a certifikaci MAS
pro možnost čerpání dotací v období 2014-2020. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením obce do přípravy a tvorby Integrované
strategie rozvoje území (ISRÚ) Říčanska pro období 2014-2020, tj. se zařazením
obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období 2014-2020.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s účelově vázaným finančním příspěvkem 24 000,- Kč
(2 000,- Kč měsíčně) na pořízení ISRÚ a certifikaci MAS pro možnost čerpání
dotací v období 2014-2020 se splatností 50% příspěvku do konce roku 2013 a 50% v
I. Q. 2014.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 12 – 3/2013 bylo schváleno.
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6.) Vodovodní přípojky
Paní starostka sdělila, že 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 nebo ke stažení na stránkách obce. Tento formulář je
nutné elektronicky, poštou nebo osobně doručit do Zákaznického centra. Po doručení
formuláře bude individuálně sjednán termín osazení vodoměru.
7.) Kaplička
R. Hofman informoval o dopravní nehodě, která se stala dne 7.3.2013 v naší obci. Řidička
motorového vozidla sjela z neznámých příčin z vozovky a narazila do obecní kapličky na
dolní návsi. Českou pojišťovnou byl přidělen likvidátor, který v nejbližších dnech posoudí
stav kapličky a následná oprava resp. likvidace na základě posudku bude uhrazena
pojišťovnou. O dalším vývoji Vás bude zastupitelstvo obce informovat.
8.) Pronájem parkoviště u restaurace U Koně
Paní místostarostka A. Bezpalcová sdělila, že obec se chystá zveřejnit záměr pronájmu
parkoviště u restaurace U Koně, kterou provozují manželé Sapíkovi. Sapíkovi se před lety
významně finančně podíleli na zřízení parkoviště na obecním pozemku přiléhajícím k této
restauraci. Parkoviště je veřejné, slouží všem a také hostům restaurace. Do konce roku 2012
měla parkoviště v nájmu paní Sapíková na dobu 10 let za 1,-Kč ročně s tím, že bude
parkoviště udržovat, odpovídat za průjezdnost a umožní vstup pronajímateli v případě
instalace inženýrských sítí. Na základě této smlouvy měli manželé Sapíkovi sjednané
pojištění eventuelních škod vzniklých hostům během parkování na parkovišti. Platnost
smlouvy skončila a majitelé restaurace chtějí sjednat nové pojištění.
Parkoviště i nadále zůstane veřejné, budou na něm parkovat hosté restaurace i veřejnost.
Manželé Sapíkovi se budou starat o údržbu parkoviště, zajistí průjezdnost, umožní přístup k
inženýrským sítím a eventuelní instalaci nových inženýrských sítí, jako tomu bylo doposud.
Ze strany obce se nejedná o záměr zpoplatnění parkování, ale především jde o umožnění
majiteli restaurace uzavřít pojištění pro své hosty. Pan Sapík dne 6. 3. 2013 požádal o
pronájem parkoviště pro osobní automobily za podobných podmínek, jaké byly stanoveny ve
smlouvě předešlé.
Následovala diskuse, ve které zazněly komentáře a připomínky občanů.
Návrh usnesení:
"Zastupitelstvo obce Klokočné souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 344/2 v k. ú. Klokočná s parkovištěm, o rozloze 266 m2 ( před východním štítem
restaurace U Koně - část dle vyznačení v situačním plánu ) předem známému zájemci
majiteli restaurace U Koně, Klokočná č.p. 8, na dobu určitou deseti let, za účelem
parkování hostů restaurace a veřejnosti s tím, že nájemce zajistí údržbu a průjezdnost
parkoviště včetně přístupu k inženýrským sítím i eventuelní instalaci nových inženýrských
sítí ."
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 13 – 3/2013 bylo schváleno.
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9.) Akce Čistý Ladův kraj
V sobotu 13.4.2013 proběhne v Klokočné již tradiční akce sbírání odpadků s názvem Čistý
Ladův kraj. Akci podporuje mikroregion Ladův kraj, který zajistí odvozový kontejner,
rukavice a pytle na odpadky. Organizaci akce si vzali stejně jako v minulých letech na starosti
Klokočenští hasiči. Sraz účastníků je naplánován na 8 hod. dopoledne na horní návsi. Všichni
občané obce jsou na uvedenou akci zváni.
10.) Kompostárna
Paní Poncarová přednesla informace poskytnuté od nepřítomné paní L. Javůrkové. Vyhláška
umožňující zřízení komunitní kompostárny byla v naší obci přijata již v roce 2011. Od té
doby se toho příliš nestalo. Nebo tedy alespoň nic není vidět a kompostárna nestojí. V
mezičase došlo ze strany obce ke zjištění reálných nákladů na zbudování kompostárny,
návrhu podoby objektu a k identifikaci vhodného pozemku.
Obecní pozemek, který byl předběžně označen, jako jediný vhodný pro zbudování
kompostárny se nachází vedle fotbalového hřiště. Jedná se o pozemek, kde dříve býval včelín
(č.k. 322/39).Kompostárna by představovala oplocenou plochu o rozloze 100 – 150 m2, bez
zpevněného povrchu, zaplněnou zakládkami kompostu přikrytými geotextilií. Náklady na
zbudování kompostárny jsou přibližně 100 tis. v případě koupě štěpkovače, bez štěpkovače 40
tis. Náklady na provoz 10 – 12 tis. ročně. Pro možnou realizaci projektu je tedy v popředí
několik zásadních otázek:
1) Souhlasíme s budoucí možnou lokalizací kompostárny na pozemku vedle hřiště (č.k.
322/39)?
2) Je v obci někdo, kdo by se byl ochoten o kompostárnu starat?
3) Je v obci někdo, kdo by byl ochoten nabídnout svůj pozemek ve vetší vzdálenosti od
zástavby pro vyzkoušení komponovacího procesu (např. po dobu jedné letní sezóny)?
4) Je pro obec reálné investovat peníze do zřízení kompostárny a dlouhodobě financovat její
chod?
11.) Krásné vyhlídky
Paní Poncarová dále informovala o projektu Krásné vyhlídky. V podzimním čase došlo k
osázení turistické naučné stezky s názvem Krásné vyhlídky. Na území našeho katastru bylo
zasazeno 62 kusů dřevin. Výsadbu realizovali odborníci z Českého svazu ochranářů přírody
ve Vlašimi. V současné době projekt pokračuje. Na jarní měsíce jsou plánovány terénní
úpravy a instalace mobiliáře. Turistická stezka bude zhutněna a oseta travou, instalovány
budou lavičky a informační cedule. V Klokočné budou zbudována dvě tematická zastavení.
Zastavení číslo 8. na cestě ze Struhařova s tématem „Důležitost stromů pro krajinu“ a
zastavení číslo 9. na cestě do Mnichovic s tématem „Význam a historie polních cest“.
V minulém Infolistu jsme informovali o skutečnosti, že vlastníci pozemků sousedících s
obnovenými polními cestami budou obesláni dopisem ohledně souhlasu se stávajícím
zaměřením. Tato informace stále platí. Obeslání vlastníků je úkolem geodetů, jejich práce je
ale bohužel v časovém skluzu. I přes urgování partnerských obcí je skutečnost taková, že je
potřeba vyčkat. Po obeslání vlastníků dojde ke schůzce všech zainteresovaných a projednání
zaměřených hranic. Podrobnější informace o turistické naučné stezce s názvem Krásné
vyhlídky jsou uvedeny v Klokočenském Info Listu číslo 3 (k dispozici na webových
stránkách obce www.klokocna.eu) a dále také na stránkách Klubu seniorů Mnichovice
(www.klubmnichovice.cz).

4

12.) Různé
a) Územní plán
Paní A. Bezpalcová sdělila následující informace k Návrhu územního plánu:
Dne 25. září 2012 byl schválen Upravený Návrh zadání Územního plánu. Byla
schválena Novela stavebního zákona č. 183/2006/2012, která začala platit od roku
2013. Návrh ÚP bude projednáván podle této novely. Čekalo se na prováděcí předpisy
k Novele stavebního zákona, protože podle nich musí být návrh zpracován. Arch. Ing.
Plicka dokončil práce na Návrhu ÚP a v nejbližších dnech jej odevzdá pověřenému
zastupiteli. Pořizovatel, tj. Říčany oznámí termín společného jednání
nejméně 15
dnů předem dotčeným orgánům, Kraji, obci Klokočné a sousedním obcím. Dotčené
orgány vyzve k uplatnění stanovisek do 30 ti dnů ode dne jednání.
Pořizovatel (Městský úřad v Říčanech, Odbor územního plánování a regionálního
rozvoje) doručí Veřejnou vyhláškou Návrh ÚP a vyzve k jeho zveřejnění na úřední
desce. Návrh bude zveřejněn do 10 ti dnů: na webových stránkách obce bude k
nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě a také u pořizovatele v Říčanech.
Na obecní vývěsce pouze v omezeném rozsahu z důvodu omezené plochy. Do 30 ti
dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (od zveřejnění )může každý uplatnit u
pořizovatele (Říčany) písemné připomínky, tedy také občané.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyjádření vyhodnotí a zajistí
eventuelní upravení Návrhu ÚP. S upraveným Návrhem ÚP budou opět seznámeny
DO, Kraj, obec Klokočná, sousední obce a veřejnost. Poté se bude konat Veřejné
projednání s výkladem upraveného Návrhu ÚP, zúčastnit se může každý. Na
veřejném projednání a nebo nejpozději do 7 mi dnů po jeho konání se může každý
opět k upravenému Návrhu ÚP vyjádřit, t.j. DO a Kraj uplatnit stanoviska, ostatní
podat připomínky a námitky.
b) Svatohubertské kulinářské slavnosti
Paní starostka informovala o pokračování celé události kolem vystoupení p. Bártka na
Svatohubertských kulinářských slavnostech, které se konaly dne 22.9.2012. Na
veřejném zasedání dne 25.9. 2012 se zastupitelstvo obce distancovalo od vystoupení
p. Bártka na těchto slavnostech, který byl na pódiu představen jako "zástupce občanů
obce Klokočná a předseda ZO OI ČMS“. Zastupitelstvo obce se distancuje od
označení pana Bártka jako zástupce občanů Klokočné. Následně p. Bártek poslal
dopis paní Poncarové, která četla vyjádření zastupitelstva, aby se mu omluvila jinak
na ní podá žalobu pro pomluvu.
Na zasedání vystoupil pan Daniel Poncar, který je členem výboru Mysliveckého
sdružení Světice a informoval o projednání představení pana Františka Bártka jako
čestného hosta Svatohubertských kulinářských slavností konaných dne 22.9. 2012 na
Klokočné, výborem MS Světice. MS Světice je jeden z hlavních pořadatelů Slavností.
Pan František Mládek starší, člen MS Světice předal panu Václavu Vackovi dopis,
adresovaný Mysliveckému sdružení obce Klokočná - takové MS ovšem vůbec
neexistuje - od OI ČMS, se žádostí o zařazení pana Františka Bártka mezi čestné hosty
této akce. Pan Jiří Kasina, který moderoval Slavnosti, pozval pana Františka Bártka na
podium, čímž ho neúmyslně zařadil mezi čestné hosty této akce a omylem jej
představil, mimo jiné, jako zástupce občanů obce Klokočná. Podle informace pana
Vladimíra Broukala, hlavního organizátora Slavností, neměli pořadatelé v úmyslu
zařadit pana Františka Bártka mezi čestné hosty této akce. Následně, za delší dobu po
konání Slavností, požádal pan František Mládek o sepsání Oznámení výborem MS
Světice. Toto Oznámení reaguje na prvně zmíněný a předaný dopis a má datum
5

21.října 2012. Je adresováno OI ČMS a sděluje, že pan Jiří Kasina pozval pana
Františka Bártka při konání Svatohubertských kulinářských slavností na podium, čímž
ho zařadil mezi čestné hosty této akce. Z jednání výboru MS Světice především
vyplynulo, že MS Světice nemá zájem podporovat žádnou zájmovou skupinu občanů
v naší obci, ani se vměšovat do vnitřních záležitostí obce.
13.) Diskuse
Starostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
14.) Závěr
V. Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 20.35 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

MVDr. Veronika Danielová
Starostka

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová
Ověřovatelé zápisu:
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
PhDr. Petr Dvořák
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