Zápis č. 4/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 24. 4. 2013 v 18.00 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, 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 M. Poncarovou a P. Dvořáka, 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 M. Poncarovou a P. Dvořáka a zapisovatelkou
zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 4
Usnesení č. U – 14 – 4/2013 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
Oprava chybného geometrického a polohového určení pozemků
na rozhraní katastru Všestar a Klokočné.
Sazebník úhrad za poskytování informací
Likvidace původního dětského hřiště před Hostincem Na Klokočné
Žádost o dotaci „Výměna oken v obecním kulturním domě Na Klokočné“
Diskuse
Závěr

K návrhu programu veřejného zasedání nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. Místostarostka nechala hlasovat o tomto návrhu.
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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 – 4/2013 bylo schváleno.
4.) Oprava chybného geometrického a polohového určení pozemků na rozhraní katastru
Všestar a Klokočné.
A. Bezpalcová sdělila, že Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Prahavýchod zjistil při tvorbě katastrální mapy digitalizované v katastrálním území Všestary u
Říčan, že geometrické a polohové určení vlastnických hranic mezi pozemky parcelních čísel
pp. 722/1, pp. 722/2, st. 365, pp. 722/3,st. 366, pp. 722/4, st. 517, pp. 722/8, pp. 722/5, pp.
722/6, pp. 722/7 a katastrálním území Všestary u Říčan na straně jedné a pozemkem parcelní
číslo pp. 63/2 v katastrálním území Klokočná na straně druhé, v souboru geodetických
informací katastrálního operátu nesouhlasí se skutečným průběhem hranic v terénu.
Rozdíl ve výměrách pozemků v k.ú. Všestary u Říčan před opravou a po opravě (-310 m2) v
rámci tvorby katastrální mapy digitalizované je v toleranci přípustné odchylky. Výměra
dotčeného pozemku p.č. 63/2 v k.ú. Klokočná v majetku obce Klokočná se nemění.
Vlastnické hranice v dotčených částech katastrálních území, které jsou současně katastrální
hranicí a obecní hranicí mezi obcemi Všestary a Klokočná, byly respektované jako historické
vlastníky pozemků v k.ú. Všestary, později označené jako k.ú. Všestary u Říčan ( do r. 1992
Obec Všestary, následně fyzické osoby – majitelé rekreačních chat) a vlastníkem p.p.č. 63/2 c
k.ú. Klokočná (Obec Klokočná). V době vlastnictví těchto osob jim nebyl předložen žádný
úřední dokument, který by určoval jiný průběh vlastnické a katastrální hranice. Předkladatel
navrhuje opravu určení vlastnické a v tomto případě i hranice katastrálních území a hranice
obecní akceptovat.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce souhlasí se zněním protokolu o opravě geometrického a
polohového určení pozemků podle § 8 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění, který byl sepsán
mezi vlastníky nemovitostí: k.ú. Všestary u Říčan – p.p.č. 722/1 Václac Pohůnek,
trvale bytem Chotouň 166, 254 01 Pohoří, p.p.č. 722/2, st. č. 365 Stanislav Kroupa,
trvale bytem Světova 2224/17, 180 00 Praha 8 – Libeň a Jaroslava Kroupová, trvale
bytem Světova 2224/17, 180 00 Praha 8 – Libeň, p.p.č. 722/3, st.č. 366, p.p.č. 722/4,
st.č. 517 Ing. Ivan Frýdl, Levského 3210/5, 143 00 Praha 4 – Modřany, p.p.č. 722/5
Dagmar Macuorská, trvale bytem Chrášťany 193, 252 19, p.p.č. 722/6, p.p.č. 722/7,
p.p.č. 722/8 Obec Všestary se sídlem Jaroslava Baťchy 141, Všestary, 251 63
Strančice, k.ú. Klokočná – p.p.č. 63/2 Obec Klokočná se sídlem Klokočná 61, 251 64
Mnichovice. Obsahem protokolu je oprava geometrického a polohového určení
vlastnické hranice mezi pozemky parcelních čísel pp. 722/1, pp. 722/2, st. 365, pp.
722/3, st. 366, pp. 722/4, st. 517, pp. 722/8, pp. 722/5, pp. 722/6, pp. 722/7 v
katastrálním území Všestary u Říčan na straně jedné a pozemkem parcelní číslo pp.
63/2 v katastrálním území Klokočná na straně druhé. Protokol je nedílnou součástí
zápisu z zasedání zastupitelstva obce.
2) Pověřuje starostu, aby protokol dle bodu 1 podepsal.
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Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 16 – 4/2013 bylo schváleno.
5.) Sazebník úhrad za poskytování informací
A. Bezpalcová seznámila zastupitelstvo se sazebníkem úhrad ve smyslu § 17 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 173/2006 sb. o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Za
poskytování informací na základě žádosti je obec oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za
poskytnutí informace stanoví pracovník (pracovnice), pověřený (pověřená) poskytováním
informací podle níže uvedeného sazebníku. Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací
úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí
informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne
oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Výsledná cena za
poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku. Úhrada je příjmem
obce.
Za informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb. je Obecní úřad Klokočná oprávněn žádat
úhradu dle následujícího Sazebníku:
a) Kopírování dokumentů
A4 - obyčejné černobílé (1 stránka)
- jednostranně 2,- oboustranně 3,b) Náklady na přípravu, vyhledávání a zpracování informace se stanovují na 50,- Kč za
každou započatou 1/4 hodinu výkonu a další náklady, nutně vynaložené na získání podkladů
pro poskytnutí informace (cestovné, poštovné, výkony spojů apod. dle příslušných sazebníků)
c) Náhrady za odeslání dokumentů poštou – dle platného sazebníku České pošty. K
uvedeným sazbám se ve všech případech připočítává úhrada za obálku (dopisnici) dle typu Kč 0,50-; 2,50-; 4,-.
d) Při opakované žádosti jednoho žadatele o tutéž informaci se úhrada dle uvedeného
sazebníku zvyšuje o 100%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým sazebníkem úhrad ve smyslu § 17 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a nařízení vlády č. 173/2006 sb. o
zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o
svobodném přístupu k informacím.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 17 – 4/2013 bylo schváleno.
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6.) Likvidace původního dětského hřiště před hostincem Na Klokočné
Fyzickou kontrolou byl zjištěn nevyhovující a nebezpečný stav původního dětského hřiště
před hostincem Na Klokočné. Je zastaralé, nevyhovující, neodpovídající daným normám a
životu nebezpečné. Návrh na zrušení nevyhovujících dětských prvků (zařízení) na hřišti byl
projednán zastupitelstvem obce, které vzalo na vědomí skutečnost, že nevyhovující zařízení
nebudou opravována ani obnovována a budou bez náhrady zrušena. Výstavba nového
dětského hřiště firmou Saternus, kvalitnějšího a odpovídajícího normám bude plnohodnotnou
náhradou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje likvidace původního dětského hřiště před hostincem Na
Klokočné.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 18 – 4/2013 bylo schváleno.
7. Žádost o dotaci na projekt „Výměna oken v obecním kulturním domě Na Klokočné“
Místostarostka A. Bezpalcová seznámila členy zastupitelstva s návrhem podání žádosti o
dotaci ve výši 244.944,- Kč na projekt „Výměna oken v obecním kulturním domě Na
Klokočné“ na základě Výzvy MAS Říčansko, o.p.s. v rámci FICHE 4 a potvrzuje, že projekt
bude předfinancován a budou uhrazeny nezpůsobilé výdaje a spoluúčast 10%. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Výměna oken v obecním
kulturním domě Na Klokočné“ na základě Výzvy MAS Říčansko, o.p.s. v rámci FICHE 4 .
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 19 – 4/2013 bylo schváleno.
8.) Diskuse
Místostarostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
9.) Závěr
A. Bezpalcová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 18.30 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
Místostarostka
Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová
Ověřovatelé zápisu:
PhDr. Petr Dvořák
Ing. M. Poncarová
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