Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01566/18

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 7/2018
USTAVUJÍCÍ ZASEDNÁNÍ
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 31. 10. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková
Kateřina Sitařová
Ivana Hánová
Jan Doubrava
Ondřej Freudl
Herbert Rájek
Radek Hlaváček

1. Určení ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení č. 7/18/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Sitařovou a Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Návrh usnesení 7/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
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d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení stavebního výboru
a) statut stavebního výboru
b) volba předsedy a členů stavebního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
7. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostce obce za splnění zvláště významných úkolů pro obec
8. Zakázka malého rozsahu VZ 1/18 „Klínec-od bytovky k lesu“ rekonstrukce místní komunikace
9. Zakázka malého rozsahu VZ 2/18 „Klínec – Projekt MK Stavba 1“ – projekt místní komunikace
10. Prodej části pozemku č. parc. 62/1
11. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti:
Usnesení č. 7/18/2 bylo schváleno.

0

Zdrželi se:

0

3. Volba starosty a místostarosty
a) Určení počtu místostarostů
Návrh usnesení č. 7/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/3 bylo schváleno.

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
Návrh usnesení 7/18/4: Zastupitelstvo obce Klínec určuje, že pro výkon starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/4 bylo schváleno.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Bod programu bez usnesení.
d) Volba starosty
Návrh usnesení 7/18/5: Zastupitelstvo obce Klínec volí starostou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/18/5 bylo schváleno.
e) Volba místostarosty
Návrh usnesení 7/18/6: Zastupitelstvo obce Klínec volí místostarostou Jana Doubravu.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti: 0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/18/6 bylo schváleno.
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4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Návrh usnesení 7/18/7: Zastupitelstvo obce Klínec zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/7 bylo schváleno.
b) Volba předsedy finančního výboru
Návrh usnesení 7/18/8: Zastupitelstvo obce Klínec volí předsedou finančního výboru Herberta Rájka.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/18/8 bylo schváleno.
c) Volba členů finančního výboru
Návrh usnesení 7/18/9: Zastupitelstvo obce Klínec volí členy finančního výboru Gregora Bukovianského a
Františka Dvořáka.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/9 bylo schváleno.
d) Volba předsedy kontrolního výboru
Návrh usnesení 7/18/10: Zastupitelstvo obce Klínec volí předsedou kontrolního výboru Ivanu Hánovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/18/10 bylo schváleno.
e) Volba členů kontrolního výboru
Návrh usnesení 7/18/11: Zastupitelstvo obce Klínec volí členy kontrolního výboru Kateřinu Sitařovou a
Janu Šimákovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0 Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/18/11 bylo schváleno.

5. Zřízení stavebního výboru
a) Statut stavebního výboru
Návrh usnesení 7/18/12: Zastupitelstvo obce Klínec zřizuje stavební výbor a schvaluje jeho statut.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/12 bylo schváleno.
b) Volba předsedy a členů stavebního výboru
Návrh usnesení 7/18/13: Zastupitelstvo obce Klínec volí předsedou stavebního výboru Ondřeje Freudla a
členy Jana Doubravu a Radka Hlaváčka.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0 Zdrželi se: 3
Usnesení č. 7/18/13 bylo schváleno
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6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Návrh usnesení 7/18/14: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
a dle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění, stanoví měsíční odměnu neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon funkce:
předsedy výboru…… 2757 Kč,
člena výboru…… 2 298 Kč,
místostarosty…… 18 610 Kč.
V souladu s §74 odst. 3 zákona o obcích zastupitelstvo stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon té funkce, za niž mu podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva se schvalují ode dne 1. 11. 2018 a v případě nástupu
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/14 bylo schváleno.

7. Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostce obce za splnění zvláště významných úkolů pro
obec.
Návrh usnesení 7/18/15: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 76 odst. 1 zákona o obcích navrhuje
starostce obce Markétě Polívkové mimořádnou odměnu 25 000 Kč za odvedenou práci pro obec Klínec
v době volebního období 2014- 2018.
Jmenovaná se rozhodným způsobem přičinila o realizaci rozvojových akcí Klínce, přispěla tím spokojenosti
a zkvalitnění života pro občany Klínce. Zejména se jedná o zajištění výstavby vodovodního přivaděče do
obce Klínec a připojení na pražskou vodárenskou infrastrukturu. Vyřešil se tím kritický trvalý nedostatek
pitné vody s výhledem na dlouholeté období. V průběhu výstavby se starostka osobně zasadila o vyřešení
krizových momentů v projektové přípravě, zajištění dotací, komplikace připojení řadu v obci Jíloviště,
spolupráci a zajištění financování s obcí Trnovou a další.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 7/18/15 bylo schváleno.

8. Zakázka malého rozsahu VZ 1/18 „Klínec-od bytovky k lesu“ rekonstrukce místní komunikace
Návrh usnesení 7/18/16: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doporučení hodnotící komise a výběr
nejvýhodnější nabídky na rekonstrukci místní komunikace „Klínec-od bytovky k lesu“ od firmy Šťastný
asfalt a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/16 bylo schváleno.

9. Zakázka malého rozsahu VZ 2/18 „Klínec-projekt MK Stavba 1“ projekt místní komunikace
Návrh usnesení 7/18/17: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doporučení hodnotící komise a výběr
nejvýhodnější nabídky na projekt místní komunikace „Klínec-projekt MK Stavba1“ od firmy Ing. Milan
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Ptáček a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/17 bylo schváleno.

10. Prodej části pozemku č. parc. 62/1
Návrh usnesení 7/18/18: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s prodejem části pozemku č. parc. 62/1 dle
vyvěšeného záměru za cenu stanovenou soudním znalcem a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy
za podmínky, že při dokončení stavby dojde k odstranění části zdi na hranici pozemku, která zasahuje do
průjezdného profilu silnice III/1025 a že veškeré náklady související s prodejem bude hradit kupující.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 7/18/18 bylo schváleno.

11. Diskuse
Bod programu bez usnesení.

Zápis byl vyhotoven dne 1. 11. 2018

Zapisovatel: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

…………………………………………………….

2. Kateřina Sitařová
Starostka: Markéta Polívková

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

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 5. 11. 2018
Svěšeno z úřední desky: 21. 11. 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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