Obec Klínec
Zastupitelstvo Obce Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 1/13 ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 13. 2. 2013 od 19 hodin
Přítomni: Jan Doubrava - starosta
Markéta Hanáková – místostarosta
Gregor Bukovianský
Jan Dvořák
Martina Stoklasová
Omluvena: Tomáš Etrych, Olga Vašíčková
Průběh zasedání:
Starosta (dále předsedající) přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 19,15 hod. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 5 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
1. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Předsedající seznámil přítomné s činností obecního úřadu za období od minulého zasedání:
- V prosinci jsme ve spolupráci s SDH Klínec pořádali vánoční trhy, připravujeme jarní trhy, letos
plánujeme termín v polovině dubna, informace vyjde v příštím čísle Zpravodaje – začátkem března.
- Na Krajský úřad Středočeského kraje byly podány všechny dokumenty závěrečného vyhodnocení
dotace na opravu chodníků (směr Líšnice), po kontrole nám bude proplacena zbylá část přidělených
prostředků a dotace bude zakončena.
- Letos ještě nebyly krajské dotace vypsány, plánujeme podání žádosti na revitalizaci centra obce,
případně i s rekonstrukcí objektu býv. obecního úřadu, knihovny, a podání žádosti na údržbu
vzrostlých stromů a výsadbu zeleně v obci.
- Jednáme s Krajskou správou a údržbou silnic o rekonstrukci vozovky silnice III. třídy procházející
obcí, předpokládá se společná žádost o dotaci, ve které by KSÚS získala prostředky na opravu
komunikace a obec na výstavbu chodníků.
- Dotace na opravu místních komunikací ze všeobecné pokladní správy Ministerstva vnitra ve výši až
3mil. Kč bez DPH – bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele.
- Byl zveřejněn záměr na pronájem prodejny – písemné nabídky přijímá obecní úřad do konce února
2013, nový nájemce nastoupí od 1. 5. 2013.
- Byl zveřejněn záměr na využití objektu Klínec 138, zejména nedostavěného podkroví (byty),
nabídky je možné doručit na obecní úřad do konce února. (Oba záměry jsou vyvěšeny na úřední
desce a e-desce).
- Byla zpracována studie možnosti připojení obce na dálkový přivaděč vody Baně-Mníšek pod Brdy,
investice cca 15 mil. Kč není v této chvíli v našich možnostech. Připravujeme studii zhodnocení
využití místních zdrojů, zvažujeme možnost sloučeného podání žádosti o dotaci na vodojem + zdroj
vody.
- ČOV – po akceptaci naší žádosti o dotaci na rekonstrukci a intenzifikaci čov u ČIŽP jsme byli
vyzváni k vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby, po přidělení finančních prostředků by
měla být rekonstrukce zahájena v r. 2014.
- Ve spolupráci s projektanty pracujeme na Návrhu nového územního plánu
- Protihluková stěna – je zahájeno stavební řízení, na jednání za účasti zástupců min. dopravy byl
uveden termín zahájení stavebních prací 10/2013.
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2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Dvořáka a Jana Doubravu a zapisovatelku Markétu
Hanákovou.
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/13/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Dvořáka, Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Hanákovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/13/1 bylo schváleno.
3. Schválení programu
Předsedající seznámil s programem dle Informace o svolání zasedání Zastupitelstva obce Klínec č. 1/13
zveřejněné na úřední desce a e-desce od 6. 2. do 14. 2. 2013.
Navržený program:
1. Informace o činnosti
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Přijetí daru části pozemku 2m2 do majetku obce
5. Převzetí pozemku od KSÚS (chodník)
6. OZV č. 1/2013 o zhodnocení pozemku připojením na vodovod nebo kanalizaci
7. Rozpočtové opatření č. 9/2012
8. Schválení výdajů nad 20 000,- Kč
9. Diskuse
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření.
Starosta podal návrh na vypuštění bodu 6. OZV č. 1/2013 o zhodnocení pozemku připojením na vodovod
nebo kanalizaci.
Zdůvodnění: Vzhledem k doporučeným změnám od MV ČR, je třeba ještě jednou provést debatu mezi
zastupiteli o finálním návrhu OZV.
Návrh usnesení č. 1/13/2: Zastupitelstvo obce Klínec nebude jednat o bodu č. 6 a přesune tento bod na
příští veřejné zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/13/2 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 1/13/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje upravený program veřejného zasedání dle
usnesení č. 1/13/2:
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/13/3 bylo schváleno.
4. Přijetí daru části pozemku 2 m2 do majetku obce
Předsedající seznámil přítomné s podrobnostmi přijetí daru části pozemku od manželů Řehořových
(oddělená část pozemku pod opraveným chodníkem směr Líšnice).
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/13/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí daru části pozemku 2m2 do majetku
obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: …..0
Usnesení č. 1/13/4 bylo schváleno.
5. Převzetí pozemku od KSÚS (chodník)
Po dokončení oprav chodníku bude oddělená část pozemku pod chodníkem bezúplatně převedena z majetku
KSÚS do majetku obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.

2

Návrh usnesení č. 1/13/5 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje převzetí pozemku pod chodníkem u silnice
na Líšnici do majetku obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/13/5 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření č. 1/2013
Předsedající požádal paní místostarostku o seznámení přítomných s předloženým návrhem Rozpočtového
opatření č. 1/2013. Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 1/13/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 1/13.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/13/6 bylo schváleno.
8. Schválení výdajů nad 20 000,- Kč
Předsedající požádal paní místostarostku, aby seznámila přítomné s jednotlivými položkami výdajů nad
20.000,- Kč. Tabulka nákladů nad 20 tis. Kč je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 1/13/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje náklady nad 20 000,- Kč dle tabulky v příloze.
Výsledek hlasování:
Pro:
5 Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/13/17 bylo schváleno.
9. Diskuze
Bod programu bez usnesení.
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:50 hod ukončil.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 1/2013
4. Náklady nad 20 000,- Kč
Zápis byl vyhotoven dne 15. 2. 2013

Zapisovatel: Markéta Hanáková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák
Starosta: Jan Doubrava

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

Razítko obce:
Vyvěšeno na úřední desce dne: 18. 2. 2013
Sejmuto z úřední desky:
5. 3. 2013
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