Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

00325/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 2/20
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 9. 3. 2020 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Ivana Hánová
Radek Hlaváček
Kateřina Sitařová
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 7 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. 2/20/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Herberta
Rájka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
2/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 2. 3. 2020 do 10. 3. 2020.
Předsedající navrhla doplnit program o bod:
• Schválení podání žádosti o dotaci – revitalizace MŠ
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doplnění programu VZ 2/20 o bod:
• Schválení podání žádosti o dotaci – revitalizace MŠ
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
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Usnesení č. 2/20/2 bylo schváleno.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 2/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Schválení přijetí dotace – Středočeský Fond podpory včasné přípravy – projekt rybník
5. Podání žádostí o dotaci – rekonstrukce a dostavba bytů Klínec 138
6. Výběr dodavatele stavby vodovodu A2 a stoky P
7. Individuální dotace spolkům
8. Výsadby stromů MŠ a louka nad rybníkem
9. Smlouva o spolupráci Egodekor
10. Zprávy z jednání kontrolního a finančního výboru
11. Rozpočtové opatření
12. Schválení podání žádosti o dotaci – revitalizace MŠ
13. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/20/3 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
3.2. byla ukončena roční kontrola hospodaření obce za rok 2019 s výsledkem bez chyb a závad.
Stavba vodovodu „Propoj S1“ byla dne 13. 2. zkolaudována a uvedena do provozu.
Obec postihla vichřice, která napáchala škody na majetku občanů a vyvrátila a polámala stromy v zahradě
MŠ. Starostka poděkovala hasičům za zásahy v průběhu vichřice a pomoc s odstraňováním škod, zejména
s likvidací polomů v MŠ.
Proběhla jednání ohledně studie modernizace D4, která řeší mimo jiné umístění zastávek autobusů na D4.
Více ve zpravodaji.
Jednání Stř. kraj – rekonstrukce silnice III. třídy. Požádali jsme majetkový odbor o pomoc s řešením
vlastnických vztahů.
Podávání žádostí o dotace, výběrová řízení, přípravy realizací.
Pozvánky na akce:
21. 3. 2020 od 19 hod Keltský telegraf U Lípy.
28. 3. 2020 od 9 hod „Ukliďme Česko“, dobrovolnická akce, úklid lesa Vršky.
29. 3. 2020 od 14 hod Malá klínecká, start na fotbalovém hřišti.
5. 4. 2020 od 14 hod Velikonoční trhy u hasičské zbrojnice.
Březnový zpravodaj vyjde do 20. 3. 2020.
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4. Schválení přijetí dotace - Středočeský kraj Fond podpory včasné přípravy – projekt rybník
Předsedající seznámila přítomné s Rozhodnutím Středočeského kraje o přidělení dotace na financování
projektové přípravy odbahnění a stavebních úprav obecních rybníků. Náklady činí 136 000 Kč, dotace
68 000 Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje z Fondu včasné přípravy projektů a dává starostce pravomoc k uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/4 bylo schváleno.

5. Podání žádostí o dotaci – rekonstrukce a dostavba bytů Klínec 138
Bod programu bez usnesení.
Předsedající seznámila přítomné s výzvou k podání žádostí o dotaci z Ministerstva financí na výstavbu bytů.
Tuto možnost jsme po nastudování podmínek dotace vyhodnotili jako příliš rizikovou a žádost nyní podávat
nebudeme. Problematická je zejména návaznost na rekonstrukci MŠ (revitalizace školky se musí uskutečnit
dříve, je potřeba oddělit nyní společný zdroj vytápění, který je umístěný v areálu OU a bytů Klínec 138) a
podmínka dokončení stavby v roce 2020.

6. Výběr dodavatele stavby vodovodu A2 a stoky P
Předsedající seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení, které bylo vedené jako zakázka malého
rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a se směrnicí obce č. 2/2018 o
zadávání zakázek malého rozsahu. Předmětem zakázky je výstavba vodovodu A2 v délce 109 m a
kanalizační stoky P délky 35 m, na pozemku č. parc. 925/5. Na pokrytí nákladů využijeme dotaci
Středočeského kraje z Fondu obnovy venkova.
14. 2. 2020 bylo osloveno celkem 5 firem, o kterých je nám známo, že mají potřebnou kvalifikaci, výzva byla
zároveň vyvěšená na webu a úřední desce obce a na profilu zadavatele obce v NEN, čímž se stala otevřená
všem uchazečům. V termínu podání 2. 3. 2020 byly podány 4 nabídky, z nichž podle ekonomického kritéria
nejnižší nabídková cena byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy Novadus,
spol. s. r. o. s nabídkovou cenou 894 904,54 Kč bez DPH. Návrh smlouvy o dílo byl součástí výzvy.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doporučení hodnotící komise na výběr
dodavatele stavebních prací na akci „Dostavba vodovodu a kanalizace v obci Klínec – vodovodní řad A2,
stoka P“ a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem Novadus, spol. s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/5 bylo schváleno.
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7. Individuální dotace spolkům
Zastupitelstvo schválilo v rozpočtu obce na rok 2020 stejně jako v minulých letech příspěvek na činnost
spolkům působícím v obci. Spolky mohou žádat o příspěvek formou individuální dotace dle „Obecných
zásad poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Klínec“ schválených na VZ dne 18. 11. 2019.
Schválené prostředky budou zástupcům spolků předány po podpisu veřejnoprávních smluv dle rozhodnutí
zastupitelstva.
Obec přispívá každoročně na činnost TJ Klínec částkou 60tis. Kč, která je částečně krytá z podílů na
loterijních výnosech, dříve přímo poukazovaných sportovním organizacím, nyní je stát posílá do rozpočtů
obcí. Žádost byla se všemi náležitostmi podána dne 12. 12. 2019. Dotace je poskytována na základě
Veřejnoprávní smlouvy, která se zveřejňuje na webu obce www.obecklinec.eu. Před hlasováním dala
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
individuální dotace na činnost TJ Klínec v roce 2020 ve výši 60tis. Kč a dává starostce pravomoc k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/6 bylo schváleno.
Předsedající navrhla schválit individuální dotaci na činnost SDH ve výši 15tis. Kč. Žádost byla se všemi
náležitostmi podána dne 12. 1. 2020. Dotace je poskytována na základě Veřejnoprávní smlouvy, která se
zveřejňuje na webu obce www.obecklinec.eu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
individuální dotace na činnost SDH Klínec v roce 2020 ve výši 15tis. Kč a dává starostce pravomoc k
podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/7 bylo schváleno.
Předsedající navrhla schválit individuální dotaci na činnost Klubu seniorů 5tis. Kč. Žádost byla se všemi
náležitostmi podána dne 21. 11. 2019. Dotace je poskytována na základě Veřejnoprávní smlouvy, která se
zveřejňuje na webu obce www.obecklinec.eu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
individuální dotace na činnost Klubu seniorů Klínec v roce 2020 ve výši 5tis. Kč a dává starostce pravomoc
k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/8 bylo schváleno.
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Obci byla dále doručena dne 2. 12. 2019 žádost o poskytnutí dotace na nákup léčiv a ošetření včelstev od
Českého svazu včelařů Mníšek pod Brdy. Zastupitelé žádost projednali a navrhují schválení dotace ve výši
5tis. Kč na základě Veřejnoprávní smlouvy, která bude zveřejněná na webu obce www.obecklinec.eu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
příspěvku na činnost Českého svazu včelařů ve výši 5tis. Kč a dává starostce pravomoc k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/9 bylo schváleno.
Obec dále eviduje žádosti spolků „Škola Taekwon-Do ITF Circle, z. s. a Klínečtí kozlíci, z.s., které budou
projednávány na dalším zasedání.

8. Výsadby stromů MŠ a louka nad rybníkem
Předsedající seznámila přítomné v úvodu zasedání o škodách způsobených vichřicí v zahradě MŠ Klínec.
Obec má záměr vysadit v zahradě nové vhodné listnaté stromy a také doplnit výsadbu stromů nad
rybníkem. K pokrytí nákladů nejen na pořízení stromů, ale i následnou péči je možné využít dotaci OPŽP na
výsadbu stromů v intravilánu obcí. Předpokládané náklady na výsadbu a následnou péči jsou cca 100 000,Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 2/20/10: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu
stromů v intravilánu obce a se spoluúčastí z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/20/10 bylo schváleno.

9. Smlouva o spolupráci Egodekor
Starostka seznámila přítomné se záměrem investora firmy Egodekor na výstavbu administrativní a prodejní
haly v zóně nerušící výroby u dálnice D4. Záměr je v souladu s Územním plánem i s Územní studií.
Předmětem projednávané smlouvy je připojení záměru na obecní infrastrukturu veřejného vodovodu a
kanalizace a příspěvek investora na vybudování infrastruktury ve výši 400 000,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 2/20/11: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje smlouvu o spolupráci s firmou Egodekor,
výši příspěvku obci 400 000,- Kč a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/20/11 bylo schváleno.
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10. Zprávy z jednání Kontrolního a Finančního výboru
Předsedající požádala zastupitelku Ivanu Hánovou, předsedkyni Kontrolního výboru obce, aby přítomné
seznámila se obsahem zápisu z provedené kontroly za 2. pololetí 2019 (dle §79 zákona č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/12: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/12 bylo schváleno.
Předsedající požádala zastupitele Herberta Rájka, předsedu Finančního výboru obce, aby přítomné seznámil
s obsahem zápisu z provedené kontroly za 2. pololetí 2019 (dle §79 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
ve znění pozdějších předpisů.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/13: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí zápis z jednání Finančního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/13 bylo schváleno.

11. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/20/14: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/14 bylo schváleno.

12. Schválení podání žádosti o dotaci – Revitalizace MŠ
Návrh usnesení č. 2/20/15: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci na revitalizaci
MŠ Klínec a se spoluúčastí na financování z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/20/15 bylo schváleno.
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13. Diskuze
Bod programu bez usnesení.

Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:51 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zápis byl vyhotoven dne 10. 3. 2020

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 11. 3. 2020
Svěšeno z úřední desky: 27. 3. 2020
Zápisy jsou i po svěšení z úřední desky dostupné v listinné podobě v kanceláři OÚ Klínec a v elektronické
podobě na www.obecklinec.eu.

7

