Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Číslo jednací:

01265/18

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 5/18

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 20. 8. 2018 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Jan Dvořák
Herbert Rájek
Gregor Bukovianský
Ondřej Freudl
Omluvena: Kateřina Sitařová
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 6 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
1. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana Dvořáka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/18/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana
Dvořáka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/18/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
5/18 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 13. 8. do 21. 8. 2018.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 5/18:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Schválení přijetí dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu – přivaděč vody
5. Změna řádu veřejného pohřebiště
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6. Rozpočtové opatření
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 5/18/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Stavba přivaděče vody – dosavadní stavba provedena s výrazným předstihem oproti předpokládanému
harmonogramu, kolaudace stavby 19. 7. 2018, od 20. 7. 2018 odstavení úpravny vody a zahájení zásobování
„pražskou“ vodou.
Vývoz směsného odpadu – kontrola známek, počty nádob, od 2019 změna systému plateb.
Rekonstrukce komunikace III. třídy procházející obcí – I. etapa – vydáno UR, do konce srpna nabytí právní
moci. Projekční firma dokončuje projednávání dokumentace pro stavební povolení, připravuje položkový
rozpočet, do konce roku musí být podána žádost o vydání SP a žádost o dotaci.
Provedeny úpravy louky nad rybníkem – vybudování stezky pro pěší, dokončuje se lávka přes potok.
Kultura – obec pořádala sochařské sympozium, SDH – oslavy 120. výročí.
4. Schválení přijetí dotace ze Středočeského infrastrukturního fondu-přivaděč vody
Předsedající seznámila přítomné s oznámením Zastupitelstva Středočeského kraje o poskytnutí dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu na pokrytí části spoluúčasti obce
na financování stavby přivaděče vody ve výši 930 437,- Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí dotace ve výši 930 437,- Kč z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského infrastrukturního fondu a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace na realizaci projektu “Připojení obce Klínec na SV Mníšeckého regionu – přiváděcí řad 1,
přiváděcí řad 1.1., ev. č. projektu ISF/ŽIV/035808/2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/18/3 bylo schváleno.

5. Změna řádu veřejného pohřebiště
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi.
Řád pohřebiště byl upravený do souladu s platnými předpisy a skutečnostmi souvisejícími s provozováním
pohřebiště. Řád pohřebiště je přílohou č. 3 tohoto zápisu a bude vyvěšený na vývěsce na hřbitově. Znění řádu
bylo předem odsouhlaseno Krajským úřadem Středočeského kraje.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/18/4: Zastupitelstvo obce Klínec vydává Řád pro pohřebiště v Klínci.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/18/4 bylo schváleno.
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9. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/18/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 9/18.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/18/5 bylo schváleno.
10. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ve 20:05 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Řád pohřebiště v Klínci
4. Rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne 28. 8. 2018.
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák
Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..
……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 28. 8. 2018
Svěšeno z úřední desky: 13. 9. 2018
Zápisy jsou i po svěšení z úřední desky dostupné v listinné podobě v kanceláři OÚ Klínec a v elektronické
podobě na www.obecklinec.eu.
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