Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01772/18

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 8/18

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 28. 11. 2018 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Kateřina Sitařová
Radek Hlaváček
Omluvena: Ivana Hánová
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 Herberta Rájka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/18/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Herberta
Rájka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/18/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
8/18 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 21. 11. do 29. 11. 2018.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 8/18:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
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3. Informace o činnosti
4. Odpady – systém svozu, platby, výběrové řízení na dodavatele
5. Příspěvek obci Líšnice – stavba a vybavení nového pavilonu Zš
6. Územní plánování
7. Rozpočtové opatření
8. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 8/18/2 bylo schváleno.

0

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Obec provedla celkovou opravu – položení nového živičného povrchu na místní komunikaci „od bytovky
k lesu“.
Kontrola hospodaření obce za rok 2018 – „dílčí část“ – kontrola neshledala žádných chyb a nedostatků.
Rekonstrukce krajské komunikace – projekční firma dokončuje dokumentaci pro stavební povolení na stavbu
I. etapy rekonstrukce (od odbočky na Všenory ke golfu Líšnice), tak aby do konce roku mohl Středočeský kraj
požádat o dotaci EU.
Louka na rybníkem – postavená gabionová zídka u posezení v dolní části, dále budou doplněny sedáky a druhá
menší zídka v křižovatce pod sochou Želivky. Provedeny výsadby stromů a cibulovin. Vzrostlé stromy u
zastávky před has. zbrojnicí jsou ve špatném zdravotním stavu, krajní jasan bude z bezpečnostních důvodů
pokácený, další 2 stromy budou odborně ošetřeny řezem.
Dále pracujeme na přípravě projektů pro dostavby místních komunikací, veřejného osvětlení, vodovodů a
kanalizací, čištění rybníků a údržbu obecních budov dle informací na minulých zasedáních.
Proběhla jednání finančního a stavebního výboru.
Příprava návrhu rozpočtu.
Zpravodaj vyjde do Vánoc.
Pozvánky: Rozsvícení vánočního stromu – Farma Klínec neděle 2. 12. 2018 od 14 hodin.
Mikulášská nadílka pro děti – pořádá obec ve spolupráci s Farmou Klínec v úterý 4. 12. 2018 od 15 hodin.
Vánoční trhy – sobota 15. 12. od 14 hodin před hasičskou zbrojnicí.
4. Odpady – systém svozu, platby, výběrové řízení na dodavatele
Starostka seznámila přítomné se současnými náklady na svoz odpadu, které se výrazně navýšily od července
2018, když firma Komwag začala důsledně uplatňovat svůj nárok na platbu za počet vyvezených nádob.
Tabulka vychází ze současných nákladů a příjmů. V roce 2018 nebude ztráta tak vysoká, protože k navýšení
plateb Komwagu dle skutečného počtu nádob došlo až od 7/2018.
Kč včetně DPH, obec odpočet nemůže uplatnit
Roční náklady na svoz směsného odpadu

659 412

Roční náklady na svoz tříděného odpadu

441 048
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Celkem

1 100 460

Odměna EKO-KOM (2018) za třídění

+260 000

Příjem z poplatku (2018)

+522 531

Ztráta - doplatek obce z rozpočtu (2019 – pokud - 317 929
nedojde ke změně poplatku)

Starostka navrhla od 1. 1. 2019 změnu výběru poplatku dle zákona o odpadech. Výběr poplatku dle
skutečného počtu osob-množství odpadu, tj. velikosti objednané nádoby s dodržením minimálního objemu
pro 1 os = 30 l směsného odpadu/týden, tj. 1x120 l pro 4 os viz výše. Předpokládá se také zavedení 14 denního
svozu pro méně četné domácnosti. Podrobné informace o přihlášení do systému odpadů a způsobu výběru
poplatku budou uvedeny v prosincovém vydání obecního zpravodaje a na webových stránkách obce. Věnujte
prosím těmto informacím zvýšenou pozornost!
Pro zavedení nového systému bude třeba přijmout novou obecně závaznou vyhlášku, která bude připravena
ke schválení na prosincovém veřejném zasedání (19. 12. 2018). Nový systém vývozu bude zaveden od 1. 4.
2019 (leden – březen bude přechodným obdobím pro přihlášení a zavedení systému, distribuci známek na
popelnice atd).
Navýšením nákladů svoz odpadu spadá do podlimitní zakázky – je nutné vypsat nové výběrové řízení na
dodavatele této služby.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí návrh na změnu systému výběru
poplatku za svoz odpadu dle zákona o odpadech a ukládá starostce přípravu nové obecně závazné vyhlášky
a podrobných informací pro občany. Zastupitelstvo dále bere na vědomí povinnost vypsat výběrové řízení
(v režimu podlimitní zakázky dle zákona č. 134/2016, zákon o zadávání veřejných zakázek v platném znění)
a pověřuje starostku přípravou zadávací dokumentace.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/18/3 bylo přijato.

5. Příspěvek obci Líšnice – výstavba a vybavení nového pavilonu Zš
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi.
Obec Líšnice v letošním roce vystavěla nový školní pavilon, dne 15. 11. 2018 proběhla kolaudace. Tím dojde
k navýšení kapacity Základní školy v Líšnici. Obec Líšnice počítá s podpisem dohody o spádovosti a
s přijímáním dětí z Klínce (už nyní navštěvuje tuto školu 18 klíneckých žáků z celkové současné kapacity školy
70 dětí). Podmínkou spádovosti je účast naší obce na investici spojené s navýšením kapacity školy, s čímž
jsme počítali již v tvorbě rozpočtu na rok 2018. Obec Líšnice nás nyní požádala o příspěvek 200 000,- Kč na
pořízení nábytku a vybavení nové školní budovy. V dalších letech se budou náklady postupně rozpočítávat
podle počtu přijatých žáků. Celková investice byla cca 22mil Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 8/18/4: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s darem obci Líšnice určeným na pokrytí
nákladů spojených s výstavbou a vybavením nového školního pavilonu a dává starostce pravomoc
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/18/4 bylo schváleno.

6. Územní plánování
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi.
Zastupitelstvo na svém zasedání č. 2/18 dne 16. 4. 2018 schválilo pořízení změny č. 1 územního plánu Klínec
a určeného zastupitele Markétu Polívkovou. Úkolem určeného zastupitele je v průběhu pořizování Změny
jednat s pořizovatelem (úřad územního plánování Městského úřadu Černošice) dle stavebního zákona. Úřad
územního plánování požaduje vzhledem k volbám nové potvrzení určeného zastupitele.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/18/5: Zastupitelstvo obce Klínec stanoví, že určeným členem zastupitelstva (dále jen
„určený zastupitel“) pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování Zprávy o uplatňování územního plánu
Klínec, jejíž součástí budou pokyny pro zpracování Změny č. 1 územního plánu Klínec, bude Markéta
Polívková.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/18/5 bylo schváleno.
V platném územním plánu je zahájení výstavby v ploše Z8 – plocha pro bydlení navazující na zástavbu směrem
ke hřbitovu, cca 20 RD, podmíněna zpracováním územní studie. Před zahájením projektových prací na studii
je potřeba určit pořizovatele územní studie dle stavebního zákona. Navrhujeme jako pořizovatele úřad
územního plánování Městského úřadu Černošice.
Návrh usnesení č. 8/18/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje jako pořizovatele územní studie US3 –
„bydlení v Koutech“, která je vymezena územním plánem Klínec, Městský úřad Černošice, odbor územního
plánování.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/18/6 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření, které je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/18/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 14/18.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/18/7 bylo schváleno.
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8. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutovány byly záměry v nerušící výrobě u R4, hluk z dálnice, parkování u zastávky Klínec, hl. silnice.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne 29. 11. 2018.
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 3. 12. 2018
Svěšeno z úřední desky: 18. 12. 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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