Zápis č.7/2013
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 18. 12. 2013 v 18.00 hod. na Obecním úřadě Klokočná
Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák
Omluveni: Akad. Arch., Ing. A. Bezpalcová
Neomluveni: Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková
Celkový počet přítomných zastupitelů: 4
Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 3
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 P. Dvořáka, 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 M. Poncarovou a zapisovatelkou
zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 36 – 7/2013 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. Investice do projektové dokumentace na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná
za účelem vybudování rodinného centra
5. Žádost o dotaci na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná za účelem vybudování
rodinného centra
6. Přístup do datové schránky v rámci povinnosti komunikace s úřady státní správy za
právnické osoby
7. Finanční rozpočet na rok 2014
8. Rozpočtové opatření č. 4/2013
9. Plán inventur za rok 2013
10. Rozpočtový výhled na rok 2015 - 2017
11. Různé - Pokladní hodiny
12. Diskuse
1

13. Závěr
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 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 37– 7/2013 bylo schváleno.
4.) Investice do projektové dokumentace na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná
za účelem vybudování rodinného centra
V. Danielová informovala, že na základě iniciativy občanů obce, vznikla myšlenka
rekonstruovat Sportovní klub Klokočná na rodinné centrum. Klokočná se vyznačuje
nedostatečnou občanskou vybaveností a stávající podmínky pro volnočasové aktivity dětí jsou
v obci také nedostatečné. Rodinné centrum bude sloužit pro vzájemné setkávání a aktivní
trávení volného času v rámci komunity dětí a jejich rodičů. Počet dětí, které jsou v obci
přihlášeny v současné době k trvalému pobytu a budou moci využívat výsledků projektu činí
celkem 58. Paní B. Habrmanová upřesnila informace, týkající se vybudování rodinného
centra. V. Danielová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s investicí do projektové dokumentace na rekonstrukci
Sportovního klubu Klokočná za účelem vybudování rodinného centra
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 38 – 7/2013 bylo schváleno.
5.) Žádost o dotaci na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná za účelem vybudování
rodinného centra
V. Danielová sdělila, že za účelem vybudování rodinného centra na základě iniciativy občanů
obce bude nutno podat Žádost o dotaci na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná u
Krajského úřadu pro Středočeský kraj. Maximální výše požadované dotace bude činit cca
200 000,- Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci Sportovního
klubu Klokočná za účelem vybudování rodinného centra.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 39 – 7/2013 bylo schváleno.
6.) Přístup do datové schránky v rámci povinnosti komunikace s úřady státní správy za
právnické osoby
Veronika Danielová sdělila, že na základě povinnosti elektronicky komunikovat za právnické
osoby s úřady (zasílání pravidelných hlášení spojených se mzdovou agendou zdravotním
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pojišťovnám, ČSSZ atd.) je potřebné, aby účetní obce pan Radek Skřivánek měl přístup do
datové schránky obce. Starostka nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje přístup účetního obce Radka Skřivánka do datové
schránky v rámci povinnosti komunikace s úřady státní správy za právnické osoby.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 40 – 7/2013 bylo schváleno.
7.) Finanční rozpočet na rok 2014
Petr Dvořák seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtem obce Klokočná na rok 2014, který bude
přebytkový. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. Petr
Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Dle zákona 250/2000 Sb. zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2014 jako
přebytkový.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 41 – 7/2013 bylo schváleno.
8.) Rozpočtové opatření č. 4/2013
P. Dvořák seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č. 4/2013, které připravil účetní pan
Radek Skřivánek. Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné protinávrhy a P. Dvořák
nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2013.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 42 – 7/2013 bylo schváleno.
9.) Jmenování a volba členů inventarizační komise
Na základě příkazu starostky k inventarizaci byl přednesen návrh jmenovat starostku
Veroniku Danielovou, Šárku Machaňovou a Radka Skřivánka členy inventarizační komise
pro inventarizaci majetku obce k 31.12.2013. Předsedou inventarizační komise byla
jmenována Veronika Danielová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva. P. Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu členů inventarizační komise pro inventarizaci majetku
obce k 31.12.2013 ve složení: Veronika Danielovou, Šárka Machaňovou a Radek
Skřivánek. Předsedou inventarizační komise byla zvolena Veronika Danielová.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
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Usnesení č. U – 43 – 7/2013 bylo schváleno.
10.) Rozpočtový výhled na rok 2015 - 2017
P. Dvořák seznámil přítomné s rozpočtovým výhledem hospodaření obce Klokočná na rok
2015 až 2017 dle zákona 250/2000 Sb. Rozpočtový výhled obsahuje souhrnné základní údaje
o příjmech a výdajích obce a vychází z uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků
obce Klokočná.
Rok 2014: + 2 099 000,- Kč / - 1 560 000,- Kč
Rok 2015: + 2 119 000,- Kč / - 1 576 000,- Kč
Rok 2016: + 2 160 000,- Kč / - 1 606 000,- Kč
Rok 2017: + 2 221 000,- Kč / - 1 654 000,- Kč
Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné protinávrhy a P. Dvořák nechal hlasovat o
tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje rozpočtový výhled na rok 2015-2017 dle zákona
250/2000 Sb.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 3
Usnesení č. U – 44 – 7/2013 bylo schváleno.
11.) Různé
11.1.) Pokladní hodiny
Starostka obce V. Danielová oznámila, že pokladní hodiny pro veřejnost budou
od 1.1. 2014 vždy každou středu od 19.00 hod.
12.) Diskuse
Starostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
13.) Závěr
V. Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 19.00 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

MVDr. Veronika Danielová
Starostka

Ověřovatelé zápisu:
Ing. M. Poncarová
PhDr. Petr Dvořák
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