Zápis č.6/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 9.10.2013 v 18.00 hod. Hostinec 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 M. Poncarovou 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 – 28 – 6/2013 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. Turistické značení na naučné stezce Krásné vyhlídky
5. Spolufinancování přístavby Základní školy v Mukařově
6. Rozpočtové opatření č. 2/2013
7. Informace o konečném vyúčtování stavby Vodovod Klokočná
8. Připojenost nemovitostí na vodovodní řad
9. Různé
10. Diskuse
11. 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 – 29– 6/2013 bylo schváleno.
4.) Turistické značení na naučné stezce Krásné vyhlídky
P. Dvořák informoval o slavnostním otevření nové turisticko-naučné stezky Krásné vyhlídky,
která vede po historických cestách spojujících tři obce - Mnichovice, Struhařov a Klokočnou.
Projekt realizoval Klub seniorů Mnichovice a okolí ve spolupráci s Partnery projektu: Městem
Mnichovice, Obcí Struhařov, Obcí Klokočná, Mikroregionem Ladův kraj. Slavnostní otevření
turisticko-naučné stezky Krásné vyhlídky se koná v sobotu 12. října 2013 v 9.00 hod. na
nádraží v Mnichovicích. MÚ Mnichovice nás požádal o projednání a schválení usnesení
zastupitelstva naší obce k umístění turistického značení na Turisticko-naučnou stezku Krásné
vyhlídky na území obce Klokočná. Petr Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním turistického značení KČT na území Obce
Klokočná v souvislosti s realizací Turisticko-naučné stezky Krásné vyhlídky.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 30– 6/2013 bylo schváleno.
5.) Spolufinancování přístavby Základní školy v Mukařově
Petr Dvořák seznámil zastupitelstvo obce Klokočná s možností spolufinancovat přístavbu
Základní školy v Mukařově vzhledem k neutěšené situaci, která vznikla v důsledku
nadměrného počtu žáků v našem regionu. Starosta obce Mukařov vyzval naší obec, zda by
byla ochotna se finančně spolupodílet na výstavbě přístavby Základní školy v Mukařově, kde
se situace s nedostatečnou kapacitou školy také projevila. Díky spolufinancování přístavby
budou mít děti z naší obce zajištěnou docházku v ZŠ Mukařov. P. Dvořák přednesl návrh, aby
zastupitelstvo obce Klokočná odsouhlasilo příspěvek naší obce na 1.etapu projektu rozšíření
ZŠ Mukařov. Starostka bude zároveň pověřena uzavřít smlouvu o vstupu obce Klokočná do
svazku obcí, které hodlají provozovat rozšířenou ZŠ. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo obce Klokočná pověřuje starostku MVD. Veroniku Danielovou k tomu,
aby podepsala s obcí Mukařov Smlouvu o spolufinancování projektové dokumentace
přístavby a rozšíření kapacity spádové základní školy Mukařov.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 31 – 6/2013 bylo schváleno.
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2. Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s proplacením alikvotní částky na 1.etapu pořízení
dokumentace ke stavebnímu povolení ve výši 21. 836,40,- Kč, tzn. 3,84 % z částky 568 656,Kč.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 32 – 6/2013 bylo schváleno.
6.) Rozpočtové opatření č. 2/2013
P. Dvořák seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 2/2013, které připravil účetní pan
Radek Skřivánek. Vzhledem k aktuálním informacím z Krajského úřadu pro Středočeský kraj
se mění u položky: "4111 0000 98005 NI př.transf. ze všeob.pokl.sp" částka 30.000,- na
21.000,- Kč. Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné protinávrhy a P. Dvořák nechal
hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2013.
Hlasy: pro 5 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 33 – 6/2013 bylo schváleno.
7.) Informace o konečném vyúčtování stavby Vodovod Klokočná
Paní starostka informovala, že stavba vodovodu v obci je dokončena a bylo provedeno
konečné vyúčtování stavby.
8.) Připojenost nemovitostí na vodovodní řad
Paní starostka sdělila, že z celkových 84 nemovitostí, které projevily na začátku zájem
připojit se na vodovodní řad v obci, je zatím dle tabulky zaslané z firmy ITV, která vodovod
provozuje, pouhých 21 nemovitostí. Paní starostka vyzvala občany, aby se ostatní
nemovitostí, které si o přípojku zažádaly, také připojily a podaly žádost o osazení vodoměru.
9.) Různé
9.1.)

Výměna oken v Kulturním domě Na Klokočné

Paní starostka poděkovala paní M. Poncarové za vypracování projektu „Výměna oken
v obecním kulturním domě Na Klokočné“, který byl vybrán jako úspěšný projekt a
obdržel dotaci ve výši 244.944,- K na základě výzvy MAS Říčansko 1/2013 z PRV
Leader. Výměna 14 oken byla dokončena a výměnou se dospělo k lepšímu využití
objektu.
9.2.)

Informace o svozu odpadu na tříděný odpad na veřejných prostranstvích

P. Dvořák sdělil, že firma ASA bude vyvážet tříděný odpad, jak se obecní úřad
rozhodne. Buď lze zvýšit periody vyvážení nebo lze umístit v obci více nádob na
tříděný odpad. Dle firmy ASA, pokud by se měl odpad svážet 2x týdně, vzniká
ekonomický nárůst z důvodu samostatného svozu mimo termín v ostatních obcích. Z
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uvedeného hlediska by bylo výhodnější na stanovený termín přidat kontejnery a svážet
1x týdně.
9.3.)

Vyplacení odměny paní starostce

P. Dvořák přednesl návrh, aby v souladu s § 84 odst. 2, písm. n, zákona č. 128/2000
Sb. o obcích a s nařízením vlády č. 375/2010, kterým se mění nařízení č. 37/2003 o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, aby
starostce obce p. V. Danielové byla vyplácena odměna ve výši 8.500,- Kč od
10.10.2013 dle zákona o obcích. Kontrola z Krajského úřadu Středočeského kraje nás
upozornila na fakt, že práce v zastupitelstvu by neměla být vykonávána zadarmo. Paní
starostka nese za výkon své funkce značnou zodpovědnost a z práce, která není
odměněna lze usuzovat na její bezcennost. Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny
žádné protinávrhy a P. Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
V souladu s §84 odst. 2, písm. n, zákona č. 128/20|0 O obcích a s nařízením vlády č.
375/2010, kterým se mění nařízení č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s
vyplácením odměn neuvolněné starostce obce
Klokočná
MVDr.
Veronice
Danielové ve výši 8.500,- Kč měsíčně od října 2013. Zzastupitelstvo souhlasí s
úpravou rozpočtu a zřízením položky pro odměny neuvolněných zastupitelů .
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 1 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 34 – 6/2013 bylo schváleno.
9.4.)

Rozpočtové opatření č. 3/2013

P. Dvořák seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 3/2013, které připravil
účetní pan Radek Skřivánek. Vzhledem k vyplácení odměny neuvolněné starostce
obce paní V. Danielové ve výši 8.500,- Kč od 10.10.2013 dle zákona o obcích č.
128/2000 Sb. se mění náklady obce na hospodaření. Ze strany zastupitelstva nebyly
vzneseny žádné protinávrhy a P. Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 1 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 35 – 6/2013 bylo schváleno.

10.) Diskuse
Starostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
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11.) Závěr
V. Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 20.00 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

MVDr. Veronika Danielová
Starostka

Ověřovatelé zápisu:
Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
PhDr. Petr Dvořák
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