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

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Klínec
Místo konání: obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 25. 5. 2011 od 19 hodin
Přítomni: Jan Doubrava – starosta
Markéta Hanáková – místostarostka
Martina Stoklasová
Olga Vašíčková
Jan Dvořák
Gregor Bukovianský
Nepřítomen – omluven: Tomáš Etrych
Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti obecního úřadu
4. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody,
rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě – schválení výsledku výběru firmy
na poradenskou činnost pro výběrová řízení, zhotovení projektové
dokumentace a administraci dotací.
5. Smlouva na pronájem MŠ – letní denní tábor pro děti
6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, nahrazení Usnesením o
likvidaci splaškových odpadních vod
7. Schválení ostatních výdajů nad 20 000 Kč
8. Diskuze
Průběh zasedání:
Pan starosta Jan Doubrava (dále předsedající) přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 19.10
hod. konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 6 zastupitelů, zastupitel Tomáš Etrych
se předem omluvil, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
1. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana Dvořáka a zapisovatelku
Markétu Hanákovou. Před hlasováním dal předsedající moţnost vyjádřit se přítomným občanům.
Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/1 : Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a
Jana Dvořáka, zapisovatelkou Markétu Hanákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 5/1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Schválení programu
Předsedající seznámil s programem dle Informace o svolání 5. zasedání zastupitelstva obce Klínec
zveřejněné na úřední desce a e-desce od 17. 5. 2011 do 26. 5. 2011.

Předsedající dal hlasovat o navrţeném programu:
Návrh usnesení 5/2 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje následující program 4. zasedání:
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti obecního úřadu
4. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody, rekonstrukce a
dostavba kanalizační sítě – schválení výsledku výběru firmy na poradenskou činnost pro výběrová
řízení, zhotovení projektové dokumentace a administraci dotací.
5. Smlouva na pronájem MŠ – letní denní tábor pro děti
6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, nahrazení Usnesením o likvidaci splaškových
odpadních vod
7. Schválení ostatních výdajů nad 20 000 Kč
8. Diskuze
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 5/2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

3. Informace o činnosti obecního úřadu
Bod programu bez usnesení.
Starosta seznámil přítomné s činností obecního úřadu za období od minulého zasedání:
- zápis do MŠ Klínec pro školní rok 2011/2012 se konal 8. 4. 2011, k zápisu se dostavilo
celkem 43 uchazečů, z toho 19 dětí z Klínce. 16 volných míst bylo obsazeno dětmi z Klínce,
které splnily podmínku dosaţeného věku pro přijetí do MŠ
- Velikonoční trhy – informace o průběhu, poděkování za spolupráci organizátorům,
prodejcům a hasičům
- jednání o zvukových bariérách u dálnice – stavba by měla být zahájena koncem tohoto nebo
začátkem příštího roku
- získání dotace na okna – dle neoficiálních výsledků bude obci přidělena dotace na výměnu
oken MŠ ve výši 200 000,- Kč
- jednání a schůzka s investorem lokality F – „Za Kaštany“ – řešení dostavby komunikací
v této lokalitě a závazků investora
- převzetí vyhotovené projektové dokumentace pro rekonstrukci úpravny vody
- převzetí dokumentace „Návrh úprav a technologické výpočty uspořádání mechanickobiologické linky pro výhledové zatěţovací parametry“
- příprava dotací – proběhly konzultace s firmami, které zajišťují administraci dotací , schůzka
s bývalým starostou Hvozdnice – Ing. Hromádka – praktické zkušenosti s podáním a
vyúčtováním dotace. Na základě těchto informací vypsal p. starosta výběrové řízení na
firmu na poradenskou činnost pro výběrová řízení, dozor nad zhotovením projektové
dokumentace a administraci dotací pro akci rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba
vodojemu s úpravnou vody, rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě – viz. bod 4. Veřejného
zasedání.
- situace s úpravnou vody Klínec – kritický stav úpravny vody, na základě zhotovené
projektové dokumentace připravujeme výběrové řízení na dodavatele, odborný dozor a
konzultace k této akci vykonává 1. SčV, rekonstrukce by měla být uskutečněna do konce
tohoto roku.
- během příštího týdne provede 1. SčV – Veolia měření a nastavení ATS a redukčního ventilu
pro vyrovnání tlaku ve vodovodním řádu
- vzhledem k nákladům na provoz a nevyuţití bude obecní fekální vůz nabídnut k prodeji
- byla podána ţádost o umístění dopravní značky „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod“ na
místní komunikaci souběţné s rychlostní komunikací R4, lokalita Varadov. Ţádost byla
podána po opakované výzvě místních obyvatel a uţivatelů rekreačních nemovitostí

-

-

-

z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu a pohybu pěších osob na této komunikaci
vydávání Zpravodaje – Pan Kula, joskula@quick.cz, navrhl spolupráci s obcí při vydávání
zpravodajského periodika, připravuje se návrh rubrik, které by měl zpravodaj obsahovat,
ročně 5 čísel (po 2 měsících s vynecháním letních prázdnin), kaţdý výtisk by měl obsahovat
vloţenou barevnou stranu s reklamou/inzercí místního podnikatele – přivítáme kaţdého
zájemce, nulté číslo vydáme koncem června
Czech-point v provozu, poskytujeme tyto sluţby – výpis z katastru nemovitostí, obchodního
rejstříku, ţivnostenského rejstříku, z rejstříku trestů, insolvenční rejstřík, bodový systém
řidičů, seznam kvalifikovaných dodavatelů, autorizovaná konverze dokumentů. Provozní
doba středa 13:00 – 18:00, čtvrtek 8:00 – 13:00, ţadatelům bude v rámci provozních
moţností vyhověno i mimo úřední hodiny, doporučujeme však předchozí dohodu na tel.
257 730 306 nebo na 776 700 346
příprava vítání občánků - 19. 6. 2011od 15 hod v MŠ Klínec
jednání o plánované akci – Klínečtí rodáci, p. Vašíčková oslovila zastupitelstvo se ţádostí o
podporu, zastupitelé akci vítají a obecní úřad akci podpoří
informace pro občany: podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád, §26 Úřední deska: obce
zřizují pouze jednu úřední desku, která musí být nepřetrţitě přístupná a označená nápisem
„úřední deska“(v našem případě je úřední deska umístěná u vchodu do areálu oú, Klínec
138), stejné informace musí být zároveň zveřejněny způsobem umoţňujícím dálkový přístup
– E-deska (na www.obecklinec.eu). Obec můţe zřídit neomezený počet dalších
informačních tabulí, kde pak vyvěšuje informace, oznámení, apod. (tabule Klínec 76,
obchod).

4. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody, rekonstrukce a
dostavba kanalizační sítě – schválení výsledku výběru firmy na poradenskou činnost pro
výběrová řízení na zhotovení projektové dokumentace, dodavatele stavby a administraci
dotací
Výzva pro zaslání nabídek byla zaslána celkem pěti firmám (Grantica České spořitelny, a.s., Direkta
group, s. r. o., Provod, s. r. o. , Zkrášlovací spolek pro Prahu-západ, Posázaví, o. p. s.)
Byla určena výběrová a hodnotící komise, výběrové řízení se v souladu se zněním „Výzvy
k předloţení nabídky“ uskutečnilo 11. 5. 2011
Sloţení výběrové komise: RNDr. Tomáš Etrych, PhD. - předseda výběrové komise
Členové: Ing Gregor Bukovianský, Martina Stoklasová, Ing. Arch. Ondřej Freudl, Jan Dvořák
Výsledek zasedání výběrové komise – ve výběrovém řízení na poradenskou činnost a administraci
dotací pro rekonstrukci čov., kanalizace a stavbu vodojemu zvítězila nabídkou nejniţší ceny za
uvedené sluţby firma Provod, s. r. o. S touto firmou bude uzavřena smlouva.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům vyjádřit se, nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 5/3 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje výsledek výběrového řízení
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

5. Smlouva na pronájem MŠ – letní denní tábor pro děti
Mateřskou školu oslovila paní Sehnalová jménem sdruţení „Sportovní a dětské centrum Lištička“
s nabídkou uspořádat letní denní tábor pro děti v prostorách MŠ Klínec. Jelikoţ je doba pronájmu
MŠ delší neţ 30 dní, musí dle Zřizovací listiny Mateřské školy v Klínci tento pronájem schválit
zastupitelstvo obce.
Zastupitelé měli moţnost si smlouvu prostudovat, připomínkovali ji.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům vyjádřit se, nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení 5/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje „Smlouvu na pronájem MŠ – letní
denní tábor pro děti“
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Usnesení č. 5/4 bylo schváleno.

Zdrželi se: 1

Proti: 0

6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011
Pan starosta seznámil přítomné s důvody zrušení obecně závazné vyhlášky a její nahrazení
usnesením zastupitelstva. Zrušení a nahrazení usnesením zastupitelstva bylo doporučeno při
povinné konzultaci na Ministerstvu Vnitra, obsah OZV vychází a povinnosti v ní uvedené jsou
stanoveny v Zákoně 274/2011 Sb., o vodovodech a kanalizacích.
Před hlasováním dal moţnost přítomným občanům vyjádřit se, nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 5/5 : Zastupitelstvo obce Klínec zrušuje OZV č. 5/2011
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 5/5 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se: 0

7. Usnesení o likvidaci splaškových odpadních vod v k. ú. Klínec
Návrh usnesení 5/6 :
(1) Vlastník nemovitosti, která není určena k trvalému obývání, jenž není napojen na veřejnou
splaškovou kanalizaci (např. vlastníci rekreačních objektů) a nevlastní ani neprovozuje domovní
čistírnu odpadních vod je povinen likvidovat splaškové odpadní vody prostřednictvím bezodtokové
jímky (žumpy) a zajistit její vyvážení na vlastní náklady.
(2) Vlastníku nemovitosti určené k trvalému obývání, u něhož není možné napojení na veřejnou
splaškovou kanalizaci a nevlastní ani neprovozuje domovní čistírnu odpadních vod, zajistí obec
likvidaci splaškové odpadní vody z bezodtokové jímky (žumpy) vyvážením, přičemž obci za tuto
službu náleží stejný paušální poplatek, jaký je účtován vlastníkům nemovitostí napojených na
veřejnou splaškovou kanalizaci.
(3) Likvidace splaškových odpadních vod shromažďováním v jímkách s přepadem, odtokem,
zásakem (septiky) je nepřípustná. Srážkové vody je vlastník nemovitosti povinen likvidovat na
vlastním pozemku vsakem. Vypouštění srážkových vod, bazénů a podobných vodních nádrží do
veřejné splaškové kanalizace je zakázáno.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 5/6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8. Schválení ostatních výdajů nad 20 000 Kč
Starosta seznámil přítomné s jednotlivými poloţkami výdajů nad 20 000,- Kč, tabulka výdajů je
přílohou č.3 tohoto zápisu.
Před hlasováním dal starosta moţnost přítomným občanům vyjádřit se, nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 5/7 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje spisový a skartační řád obce Klínec
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/7 bylo schváleno.

17. Diskuze
Bod programu bez usnesení.
- dotaz a informace o objemu plánované výstavby – v rámci platného územního plánu,
moţnosti vyuţití účasti investorů na financování rekonstrukce čov a vodárny, případně
jiných investičních akcí obce
- byl projeven nesouhlas s umístěním kontejnerů na směsný odpad pro obyvatele chatové
osady Pinkausy vedle pozemku p. Kreperáta. Kontejnery byly přestěhovány ze stanoviště
„Pod kaštany“ z důvodu neustálého naváţení stavebního, velkoobjemového a nebezpečného
odpadu, tato situace se výrazně zlepšila, přesto zastupitelstvo přislíbilo hledat jiné moţnosti
umístění kontejnerů a řešit problém a to v termínu do tří týdnů ( tedy do 15.6.2011 )
- kontejnery na tříděný odpad – byl navýšen počet kontejnerů i sběrných míst, společnost
Komwag však nedodrţela dohodnutý termín realizace – od 1. 4. 2011, je neustále
upomínána. Mapka umístění sběrných míst bude zveřejněna ve Zpravodaji na konci června.
- Výsledky ankety „Střed obce“ budou prezentovány na 6. veřejném zasedání – konec června
Na závěr pan starosta poděkoval občanům za účast na zasedání i na diskusi a ve 20:20 hod zasedání
ukončil.
Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Vyvěšená informace o svolání 5. zasedání obce Klínec
3. Tabulka ostatních výdajů nad 20 000 Kč
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 5. 2011
Zapisovatel: Markéta Hanáková

………………………………………………………………

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………………….

2. Jan Dvořák
Starosta: Jan Doubrava

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

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto s úřední desky:

27. 5. 2011
12. 6. 2011

