Zápis č.3/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 26.3.2014 v 18.00 hod. v Kulturním domě Na Klokočné
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 R. Hofmana, 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 R. Hofmana a M. Poncarovou a
zapisovatelkou zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 21– 3/2014 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. Rodinné centrum – informace o záměru rekonstrukce sportovního klubu v Klokočné
5. Akce „Čistý Ladův kraj“ – jarní úklid
6. Cesta do Zaječí – informace
7. Úprava a oplocení fotbalového hřiště u lesa
8. Záměr vybudování retardérů na státní silnici
9. Územní plán
10. Kompostárna - informace
11. Různé (účetní uzávěrka, kontejnery, komunální volby 2014, rekonstrukce cesty)
12. Diskuse
13. 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 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 22– 3/2014 bylo schváleno.
4.) Rodinné centrum – informace o záměru rekonstrukce sportovního klubu v Klokočné
V. Danielová informovala, že na základě iniciativy občanů obce, vznikla myšlenka
rekonstruovat Sportovní klub Klokočná na rodinné centrum. V zápětí předala slovo V.
Kamarytové, která za myšlenkou rodinného centra spolu s B. Habrmannovou stojí. Rodinné
centrum bude sloužit pro vzájemné setkávání a aktivní trávení volného času v rámci komunity
dětí a jejich rodičů. Za účelem vybudování rodinného centra byla podána žádost o dotaci na
rekonstrukci Sportovního klubu Klokočná u Krajského úřadu pro Středočeský kraj. V
současné chvíli se čeká na výsledky.
5.) Akce „Čistý Ladův kraj“ – jarní úklid
Starostka obce V. Danielová informovala, že v sobotu 12.4.2014 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 hasiči z Klokočné. Sraz účastníků je naplánován na 9
hod. dopoledne na horní návsi. Všichni občané obce jsou na uvedenou akci zváni.
6.) Cesta do Zaječí – informace
Na základě žádosti mnoha občanů obce paní starostka informaovala o stavu cesty do Zaječí.
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, zamítl odvolání Františka Bártka a Ivany
Polanecké proti rozhodnutí Obecního úřadu Klokočná o odstranění pevných překážek z
veřejně přístupné účelové komunikace a napadané rozhodnutí o odstranění překážek
potvrdil.V současné chvíli obecní úřad hledá firmu, která by pžekážky odstranila.
7.) Úprava a oplocení fotbalového hřiště u lesa
Pan R. Hofman informaoval, že zastupitelstvo obce přijalo návrh oplotit fotbalové hřiště u
lesa v Klokočné, osadit hřiště dvěma brankami a vjezdovými vraty, dále upravit povrch na
hřišti, navézt hornici a osadit hřiště travní směsí. V současné chvíli se čeká na odborné
stanovisko firmy Lesy ČR.
8.) Záměr vybudování retardérů na státní silnici
Zastupitelstvo obce má v úmyslu řešit bezpečnostní situaci v obci vybudováním retardérů na
státní silnici. Odborník by měl zhodnotit situaci a vypracovat projektovou dokumentaci.
9.) Územní plán
MěÚ v Říčanech, odbor územního plánování a regionálního rozvoje oznámil zahájení
veřejného projednání návrhu územního plánu Klokočná. Veřejné projednání s výkladem
projektanta se uskuteční dne 16. dubna 2014 v 16:30 hodin na Městském úřadu v Říčanech.
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Návrh ÚP Klokočná je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru územního plánování a
regionálního rozvoje Městského úřadu v Říčanech, dále na webu: www.ricany.cz a www.
klokocna.eu a na Obecním úřadu v Klokočné každou středu od 18.00 do 19.00.
10.) Kompostárna – informace
Starostka obce informovala o nabídce obce Struhařov, která vybudovala kompostárnu pro
likvidaci bioodpadu nejen ze Struhařova, ale i z okolních obcí. Struhařov nabízí formou
spolupráce na základě partnerské smlouvy svoz kontejneru s bioodpadem, který by byl
přistavěn na návsi v Klokočné.
11.) Různé (účetní uzávěrka, kontejnery, komunální volby 2014)
a) Kontejnery
Petr Dvořák oznámil, že s firmou ASA bylo domluveno přidání dalších dvou kontejnerů v
obci, na svoz plastu a směsného odpadu, a to od 1.5.2014 do 30.9.2014.
b) Komunální volby2014
Starostka obce sdělila, že po skončení veřejné schůze se představí občané obce, kteří budou
kandidovat v podzimních volbách do zastupitelstva obce Klokočná. Současné zastupitelstvo
již nebude pokračovat a nemá v úmyslu kandidovat.
c) Rekonstrukce cesty Krásné vyhlídky a vyhotovení poklopních závor
Starostka obce seznámila zastupitelstvo obce s návrhem rekonstrukce cesty Krásné vyhlídky a
s umístěním dvou uzamykatelných závor. Klíč bude k dispozici na obecním úřadě. Jedna
závora bude umístěna na straně obce Klokočná a na konci chatové oblasti bude umístěna
druhá závora. Celková finanční částka na zhotovení závor bude činit 15. 000,- Kč. Dále bude
provedena rekonstrukce části cesty Krásné vyhlídky mezi Struhařovem a Klokočnou ve výši
12.000,- Kč. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhotovením uzamykatelných závor ve výši 15. 000,- Kč a s
rekonstrukcí části cesty Krásné vyhlídky ve výši 12.000,- Kč.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 23 – 3/2014 bylo schváleno.
d) Účetní uzávěrka
Petr Dvořák seznámil zastupitelstvo obce s Účetní uzávěrkou za rok 2013, jejíž součástí jsou
Rozvaha k 31.12.2013, Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2013, Fin k 31.12.2013, Příloha a
Inventarizace. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Účetní uzávěrku za rok 2013.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 24 – 3/2014 bylo schváleno.
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12.) Diskuse
Starostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
13.) Závěr
V. Danielová ukončila veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná v 19.15 hod. a
poděkovala všem přítomným za účast.

Zapisovatelka:
Mgr. Šárka Machaňová

MVDr. Veronika Danielová
Starostka

Ověřovatelé zápisu:
Ing. M. Poncarová
Richard Hofman
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