Zápis č.1/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 22.1.2014 v 18.00 hod. na Obecním úřadě Klokočná
Přítomni: MVDr. V. Danielová, R. Hofman, Ing. M. Poncarová, PhDr. P. Dvořák
Neomluveni: Mgr. M. Machaň, Bc.L. Javůrková
Celkový počet přítomných zastupitelů: 4
Celkový počet nepřítomných 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 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 2
Usnesení č. U – 1– 1/2014 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. Platby za vodné
5. Rozpočtové opatření č. 5/2013
6. Veřejnoprávní smlouva
7. Finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Klokočná
8. Počet zastupitelů pro příští volební období - redukace počtu zastupitelů
9. Plán inventur za rok 2013
10. Hodnocení plnění rozpočtu
11. Různé
a) Oprava komunikací
b) Fotbalové hřiště – úprava, oplocení, osetí
c) Stanovisko k žádosti o vydání územního souhlasu a ohlášení RD
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d) Žádost o dotaci na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná za účelem
vybudování rodinného centra
12. Diskuse
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 2
Usnesení č. U – 2– 1/2014 bylo schváleno.
4.) Platby za vodné
V. Danielová informovala, že od 1.1.2014 provozovatel ITV CZ předložil návrh kalkulace
jednoté ceny pro vodné na období od 1.1.2014 do 31.12.2014, a to ve výši 33,64 Kč/m3 bez
DPH. Kalkulace byla zveřejněna na úřední desce obce. V. Danielová nechala hlasovat o tomto
návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s cenou pro vodné na období od 1.1.2014 do 31.12.2014 ve výši
33,64 Kč/m3 bez DPH.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 3 – 1/2014 bylo schváleno.
5.) Rozpočtové opatření č. 5/2013
P. Dvořák seznámil přítomné se závěrečným rozpočtovým opatřením č. 5/2013, 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 závěrečné rozpočtové opatření č. 5/2013.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 4 – 1/2014 bylo schváleno.
6.) Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva na zajištění zápisu údajů do informačního systému podle zákona číslo
133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel 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 1.1.2014 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
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133/2000 Sb. o Evidenci obyvatel. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva.
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 1.1.2014 do 31.12.2014.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 5– 1/2014 bylo schváleno.
7.) Finanční příspěvek Sboru dobrovolných hasičů Klokočná
Paní starostka sdělila, že Sbor dobrovolných hasičů Klokočná podal obecnímu úřadu žádost o
finanční dotaci ve výši do 30 000,- v roce 2014, a to žádostí ze dne 13.12.2014. Dotace bude
určena na činnost mladých hasičů, na údržbu výzbroje, výstroje, PHM a kulturní a sportovní
činnost, soustředění pro mladé hasiče, vyčištění požární nádrže. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. V. Danielová nechala hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje finanční dotaci ve výši 30 000,- Kč Sboru
dobrovolných hasičů Klokočná.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 6 – 1/2014 bylo schváleno.
8.) Počet zastupitelů pro příští volební období - redukace počtu zastupitelů
P. Dvořák přednesl návrh redukace počtu zastupitelů pro příští volební období z důvodu
počtu trvale hlášených obyvatel v obci Klokočná a velikosti územního obvodu s přihlédnutím
k pasivitě a nečinnosti některých zastupitelů. Zastupitelstvo obce Klokočná v souladu s § 67
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů stanovuje pro volební období
2014 – 2018 v zákonem stanovené lhůtě 7 členů Zastupitelstva obce Klokočná. Tento počet
Zastupitelů obce Klokočná má být zvolen v komunálních volbách v roce 2014 a to s
přihlédnutím k počtu trvale hlášených obyvatel v obci Klokočná a velikosti územního obvodu
v souladu s § 68 odst. 1 zákona o obcích. Dále ukládá starostce zveřejnit oznámení o
stanoveném počtu členů na úřední desce. Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné
protinávrhy a P. Dvořák nechal hlasovat o tomto návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů stanovuje pro volební období 2014 – 2018 v zákonem stanovené lhůtě 7
členů Zastupitelstva obce Klokočná. Tento počet Zastupitelů obce Klokočná má být zvolen v
komunálních volbách v roce 2014 a to s přihlédnutím k počtu trvale hlášených obyvatel v
obci Klokočná a velikosti územního obvodu v souladu s § 68 odst. 1 zákona o obcích.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 7 – 1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Klokočná ukládá starostce Obce Klokočná zveřejnit oznámení o
stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Klokočná na úřední desce Obecního úřadu
Klokočná, nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 8– 1/2014 bylo schváleno.
9.) Plán inventur za rok 2013
P. Dvořák v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice o
inventarizaci přednesl harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k
31.12.2013. Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a pohledávek
budou provedeny jako prvotní a budou sestaveny ke konci rozvahového dne tedy ke dni
31.12.2013. Fyzická inventura pozemků bude v rámci inventarizace k 31.12.2013. Výchozí
podklady pro provedení inventarizací podle účtového rozvrhu: (evidenci majetku, zásob)
připraví účetní OÚ p. Skřivánek Radek do 2.1.2014, (evidenci finančního majetku,
pohledávek, závazků, rozvahových a podrozvahových účtů) připraví účetní OÚ p. Skřivánek
Radek do 15.1.2014. Rozhodnutí o vypořádání případných inventarizačních rozdílů a dalších
opatření provede starostka (ve spolupráci s HIK) do 25.1.2014. Zaúčtování případných
inventarizačních rozdílů provede účetní do 26.1.2014. Projednání výsledků inventarizace v
zastupitelstvu obce provede starostka do 31.1.2014.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní
směrnice o inventarizaci harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace, a
to k 31.12.2013.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 9 – 1/2014 bylo schváleno.
10.) Hodnocení plnění rozpočtu
P. Dvořák seznámil přítomné s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu obce Klokočná,
sestavený k 31.12.2013. Výkaz je rozdělen na rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje. Ze
strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné námitky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná schvaluje Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních
samosprávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2013,
pro jednotku: obec Klokočná.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 10 – 1/2014 bylo schváleno.
11.) Různé
a) Oprava a údržba vybraných místních komunikací
Pan R. Hofman přednesl návrh opravy a údržby vybraných místních komunikací v obci
Klokočná se spoluúčastí obce ve výši cca 100 000,- Kč. Oprava a údržba vybraných místních
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komunikací v obci bude provedena v celkové výši cca 200 000,- Kč. Ze strany zastupitelstva
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná přijímá záměr opravy a údržby vybraných místních
komunikací v obci Klokočná se spoluúčastí obce ve výši cca 100 000,- Kč.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 11– 1/2014 bylo schváleno.
b) Fotbalové hřiště – úprava, oplocení, osetí
Pan R. Hofman přednesl návrh oplotit fotbalové hřiště u lesa v Klokočné, osadit hřiště dvěma
brankami a vjezdovými vraty, dále upravit povrch na hřišti, navézt ornici a osadit hřiště travní
směsí. Odhadovaná částka na úpravu, oplocení, osetí, navezení ornice, vsazení branek a vrat
bude činit cca 200 000,- Kč. Ze strany zastupitelstva nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná přijímá záměr úpravy fotbalového hřiště v Klokočné, jeho
oplocení, včetně zhotovení dvou branek a vjezdových vrat, dále jeho úpravy povrchu,
navezení ornice a osazení travní směsí.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 12– 1/2014 bylo schváleno.
c) Stanovisko k žádosti o vydání územního souhlasu a ohlášení RD
Zastupitelstvo obce Klokočná projednalo žádost o stanovisko k žádosti o vydání územního
souhlasu a ohlášení stavby rodinného domu na pozemku parc. Č. 17/6 v k.ú. Klokočná dle
přiložené projektové dokumentace. OÚ Klokočná jako silničně správní úřad souhlasí s
možností a způsobem připojení nemovitosti na místní komunikaci na parc. č. 17/11 a 367/6.
OÚ Klokočná jako účastník řízení z titulu obce, na jejímž území se má požadovaný záměr
uskutečnit, prověřil soulad s Návrhem územního plánu a souhlasí s výstavbou. OÚ Klokočná
jako účastník řízení z titulu vlastníka sousedních dotčených pozemků parc. č. 17/3, 17/11 a
367/6 souhlasí s výstavbou.
d) Žádost o dotaci na rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná za účelem vybudování
Rodinného centra Klokajda
Zastupitelstvo obce Klokočná projednalo návrh podání žádosti o dotaci na projekt
„Rekonstrukce Sportovního klubu Klokočná za účelem vybudování Rodinného centra
Klokajda“ na základě Výzvy č.1/2014 MAS Říčansko, o.p.s. v rámci Fiche 4 - občanská
vybavenost v souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, opatřením IV.1.2. Zastupitelstvo
obce zároveň projednalo návrh předfinancovat případnou dotaci s finanční spoluúčastí
nezpůsobilých výdajů. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce
Sportovního klubu Klokočná za účelem vybudování Rodinného centra Klokajda“ na
základě Výzvy č.1/2014 MAS Říčansko, o.p.s.v rámci Fiche 4 - občanská vybavenost v
souladu s pravidly Programu rozvoje venkova, opatřením IV.1.2.
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Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 13– 1/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Klokočná souhlasí s předfinancováním případné dotaci s finanční
spoluúčastí nezpůsobilých výdajů na projekt „Rekonstrukce Sportovního klubu Klokočná
za účelem vybudování Rodinného centra Klokajda“ na základě Výzvy č.1/2014 MAS
Říčansko, o.p.s.v rámci Fiche 4 - občanská vybavenost v souladu s pravidly Programu
rozvoje venkova, opatřením IV.1.2.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 14– 1/2014 bylo schváleno.
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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