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Poskytnutí informací na základě žádosti ze dne 9. března 2022

Vážená paní Čepičková,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 9. března 2022 Vám obec Klokočná
v zákonné lhůtě sděluje:
1.

Otázka:
Jaké jsou plánované stavební úpravy u hřiště u lesa? Kolik činí plánované finanční
náklady na tyto stavební úpravy? (viz zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Klokočná z 15. 12. 2021, bod 15.)
Odpověď:
Jedná se o akci „Sběrný dvůr – shromaždiště odpadů Klokočná a parkovací zpevněná
plocha“, na kterou územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci dne 25.
2. 2019.
Plánované finanční náklady byly stanoveny v dokumentaci pro stavební povolení v cenové úrovni 02/2019 a jsou členěny dle objektů;
01 Sběrný dvůr vč. příjezdové komunikace
2,060.539,- Kč
02 Parkoviště osobních aut
1,665.554,- Kč
03 Sadové úpravy
84.691,- Kč
Náklady budou postupně zpřesňovány výběrovými řízeními (aktuální cenová úrovrň).

2.

Otázka:
Na jaké konkrétní rozpracované projekty mají být použity finanční prostředky získané z prodeje 2 obecních pozemků (11,410.000 Kč). Jaké jsou plánované výdaje na
tyto rozpracované projekty? Kolik již bylo na tyto projekty vydáno?
Odpověď:
Na Vámi výše odkazovaném veřejném zasedání zastupitelstva konaném dne 15. 12.
2021 pod bodem 15. – Rozpočet na rok 2022 byly podrobně projednány jednotlivé
položky rozpočtu, zejména u výdajů na opravy a investiční záměry. Projednávaly se i
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Příjmy, kde pod položkou 3111 se předpokládal „Příjem z prodeje pozemků“ ve výši
10,750.320 Kč. Rozpočet obce byl schválen bez výhrad jako schodkový s celkovými
příjmy ve výši 28,624.097,50 Kč a celkovými výdaji ve výši 35,342.462,44 Kč.
Takže finanční prostředky získané z prodeje 2 obecních pozemků budou příjmovými
položkami Rozpočtu.
Plánované výdaje jsou specifikovány ve schváleném Rozpočtu obce Klokočná 2022,
který je veřejně přístupný na webových stránkách obce.
Pokud se tážete na „rozpracované projekty“, tak hlavním rozpracovaným projektem je
projekt „Kanalizace a ČOV Klokočná“.
Plánované výdaje a kolik již bylo na tento projekt vydáno, bylo přesně specifikováno
na veřejném zasedání zastupitelstva dne 10. 11. 2021 v bodu 6. programu a je i specifikováno v zápisu z tohoto zasedání, který je veřejně přístupný na webových stránkách
obce. Za období od 10. 11. 2021 do dnešního dne bylo navíc prostavěno 6,674.897,44
Kč, takže celkem na tento projekt bylo vydáno 33,684.365,66 Kč.
3.

Otázka:
Jaké další projekty jsou připravovány? (viz zápis z veřejného zasedání zastupitelstva
obce Klokočná z 3. 2. 2022, bod 6.)
Odpověď:
Jsou připravovány následující „další“ projekty;
• Chodníky II. etapa
• Opravy místních komunikací
• Úpravy vodovodu – požární vodovod
• Rekonstrukce Hostince Na Klokočné
• Kolumbárium
• Čištění a opravy dešťové kanalizace
Všechny tyto projekty byly podrobně projednávány na veřejném zasedání zastupitelstva dne 15. 12. 2021 při schvalování návrhu Rozpočtu na rok 2022 a jsou v něm zahrnuty. Občané měli právo se k návrhu Rozpočtu obce vyjádřit.

S pozdravem

Ing. Miloslav Rovný
Starosta obce Klokočná
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