Zápis č.4/2014
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
konaného dne 11.6.2014 v 18.00 hod. na OÚ 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 P. Dvořáka 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 P. Dvořáka a zapisovatelkou
zápisu Šárku Machaňovou.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdržel se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 25– 4/2014 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. Přístup k nemovitostem v lokalitě U Hole
5. Projekt kontejnerová výstavba ZŠ Mukařov
6. Žádost o dotaci na vybudování ZŠ Světice
7. Závěrečný účet obce Klokočná 2013
8. Věcné břemeno ČEZ
9. Investice do rekonstrukce pohostinství Na Klokočné ve výši 40 000,- Kč
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 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 26– 4/2014 bylo schváleno.
4.) Přístup k nemovitostem v lokalitě U Hole
Starostka V. Danielová přednesla zastupitelstvu obce následující vyjádření ve věci přístupu
k nemovitostem v lokalitě U Hole:
- lokalita U Hole je nedílnou součástí obce Klokočná
- přístup do této lokality byl až do 25. září 2011 zajištěn po cestě na pozemcích parc. č. 329/2,
329/7, 329/8, 329/10, 340/12, k. ú. Klokočná, kdy byl vlastníky dotčených pozemků svévolně
zrušen
- historická cesta po pozemku parc. č. 340/37, k. ú. Klokočná zanikla před desítkami let
- obnovení přístupu do lokality U Hole v hranicích a rozsahu, v jakém existoval do 25. září
2011, je ve společném zájmu všech obyvatel lokality U Hole i ostatních obyvatel obce
Klokočná, neboť tento přístup zajišťuje nejen napojení lokality U Hole na síť pozemních
komunikací, ale i jedinou přímou komunikační vazbu lokality U Hole a zbývajících částí obce
Klokočná
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany zastupitelstva. Starostka nechala
hlasovat o tomto vyjádření.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce konstatuje, že
- lokalita U Hole je nedílnou součástí obce Klokočná
- přístup do této lokality byl až do 25. září 2011 zajištěn po cestě na pozemcích parc. č.
329/2, 329/7, 329/8, 329/10, 340/12, k. ú. Klokočná, kdy byl vlastníky dotčených pozemků
svévolně zrušen
- historická cesta po pozemku parc. č. 340/37, k. ú. Klokočná zanikla před desítkami let
- obnovení přístupu do lokality U Hole v hranicích a rozsahu, v jakém existoval do 25. září
2011, je ve společném zájmu všech obyvatel lokality U Hole i ostatních obyvatel obce
Klokočná, neboť tento přístup zajišťuje nejen napojení lokality U Hole na síť pozemních
komunikací, ale i jedinou přímou komunikační vazbu lokality U Hole a zbývajících částí
obce Klokočná
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 27– 4/2014 bylo schváleno.

5.) Projekt kontejnerová výstavba ZŠ Mukařov
Starostka obce V. Danielová přednesla návrh uzavřít Smlouvu o spolufinancování projektu
nástavby kontejnerové přístavby spádové Základní školy Mukařov na pozemku p.č.st. 886
v k.ú. Mukařov u Říčan a obci Muakřov ze dne 9.6.2014. Dále navrhla uzavřít Dodatek č. 1
ze dne 9.6. 2014 Smlouvy o spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby
spádové základní školy Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci
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Muakřov ze dne 9.6.2014. Dále navrhla schválit finanční účast Projektu (nástavba
kontejnerové přístavby ZŠ Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci
Mukařov) a schválit poskytnutí závazného příslibu finanční účasti na Projektu ve výši
dohodnutého klíče, tzn. 5,2 % z celkových nákladů Projektu. Dále navrhuje paní Veroniku
Danielovou jako zástupce obce Klokočná do Komise, která je dohledovým, kontrolním a
koordinačním orgánem pro realizaci Projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové ZŠ
Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci Mukařov.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje a souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolufinancování projektu
nástavby kontejnerové přístavby spádové Základní školy Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v
k.ú. Mukařov u Říčan a obci Muakřov ze dne 9.6.2014. Dále souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 1 ze dne 9.6. 2014 Smlouvy o spolufinancování projektu nástavby kontejnerové přístavby
spádové základní školy Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci
Muakřov ze dne 9.6.2014. Dále schvaluje finanční účast Projektu (nástavba kontejnerové
přístavby ZŠ Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci Mukařov) a
poskytnutí závazného příslibu finanční účasti na Projektu ve výši dohodnutého klíče, tzn.
5,2 % z celkových nákladů Projektu. Zastupitelstvo obce souhlasí s MVDr. Veronikou
Danielovou jako zástupcem obce Klokočná v Komisi, která je dohledovým, kontrolním a
koordinačním orgánem pro realizaci Projektu nástavby kontejnerové přístavby spádové ZŠ
Mukařov na pozemku p.č.st. 886 v k.ú. Mukařov u Říčan a obci Mukařov.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 28– 4/2014 bylo schváleno.

6.) Žádost o dotaci na vybudování ZŠ Světice
Paní starostka přednesla návrh Zastupitelstvu obce, aby se obec Klokočná spolupodílela na
podání žádosti o finanční podporu na přístavbu ZŠ Světice, ve které jsou navrženy 4 třídy po
24 dětech, v rámci programu Ministerstva financí ČR na podporu rozšíření kapacity
základních škol v okolí Prahy. Obec Klokočná má v současné chvíli uzavřenou smlouvu o
spádovosti s obcí Světice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí, aby se obec Klokočná spolupodílela na podání žádosti o
finanční podporu na přístavbu ZŠ Světice, v rámci programu Ministerstva financí ČR na
podporu rozšíření kapacity základních škol v okolí Prahy.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 29– 4/2014 bylo schváleno.

7.) Závěrečný účet obce Klokočná 2013
Petr Dvořák seznámil zastupitelstvo obce se Závěrečným účtem obce Klokočná za rok 2013 a
navrhl schválit Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2013 s výhradami – provedena oprava a
schváleno nápravné opatření dle nálezu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Klokočná za rok 2013. Obec při účtování úroků k bankovnímu účtu vedenému u ČNB chybně
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účtovala úroky na položku 2141 – příjmy z úroků. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy ze strany zastupitelstva.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Klokočná za rok 2013 s výhradami –
provedena oprava a schváleno nápravné opatření dle nálezu Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Klokočná za rok 2013.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 30– 4/2014 bylo schváleno.
8.) Věcné břemeno ČEZ
Zastupitelstvo obce projednalo návrh uzavření SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO
BŘEMENE mezi Obcí Klokočná a ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně 4,Teplická 874/8,PSČ
405 02 na projekt stavby na pozemku p.č. 367/6 v k.ú. Klokočná. Zpracovatelem projektu je
firma Procez s.r.o., Hradec Králové. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ze strany
zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE
mezi Obcí Klokočná a ČEZ Distribuce, se sídlem v Děčíně 4,Teplická 874/8,PSČ 405 02 na
projekt stavby na pozemku p.č. 367/6 v k.ú. Klokočná. Zpracovatelem projektu je firma
Procez s.r.o., Hradec Králové.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 31– 4/2014 bylo schváleno.

9.) Investice do rekonstrukce pohostinství Na Klokočné ve výši 40 000,- Kč
Paní starostka přednesla návrh schválit finanční investici do rekonstrukce pohostinství Na
Klokočné ve výši 40 000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční investici do rekonstrukce pohostinství Na Klokočné
ve výši 40 000,- Kč.
Hlasy: pro 4 proti 0 zdrželi se 0 nepřítomno 2
Usnesení č. U – 32– 4/2014 bylo schváleno.

10.) Diskuse
Starostka otevřela diskusi, ve které zazněly komentáře a připomínky přítomných.
11.) Závěr
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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:
Petr Dvořák
Richard Hofman
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