Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01531/19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 5/19
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 19. 11. 2019 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Kateřina Sitařová
Omluven: Ondřej Freudl

Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:04 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 Ivanu Hánovou a Jana Doubravu, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/19/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/19/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
5/19 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 11. 11. 2019 do 20. 11. 2019.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/19/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 5/19:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
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4. Krizová situace – nedostatek vody ve studni S1 (zástavba Kouty)
5. Přijetí dotací pro JSDH a MŠ
6. Rekonstrukce silnice III. třídy
7. Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
8. Zpráva z jednání kontrolního výboru obce
9. Rozpočtové opatření
10. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/19/2 bylo schváleno.
3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Prodloužení pracovní doby pošty – požadavek z minulého VZ, projednáno se starostou obce Jíloviště, který
navrhl úpravu provozní doby pošty Partner Jíloviště 3x týdně odpoledne 13-18 hodin a 2dny v týdnu
dopoledne 7-12 hodin. Změna bude včas oznámena.
Starostka informovala občany o plánované demolici mostu na Zbraslavi - most k ulici K Výtopně.
Harmonogram stavby a dopravní omezení:
11.11.2019 – 24.11.2019 přípravné práce, most průjezdný bez omezení, dopravní omezení pouze na
Strakonické ulici – snížení rychlosti na 50Km/h v okolí mostu.
Od 24.11.2019 úplná uzavírka mostu.
V noci z 30.11.2019 na 1.12.2019 demolice mostu, omezení na Strakonické (při samotné demolici úplná
uzavírka Strakonické).
1.12.2019 – 20.1.2020 dokončovací práce, omezení na Strakonické, vždy jeden jízdní pruh uzavřen.
V současné době probíhá projednání dopravních omezení pro demolici a následné vedení dopravy v období
do dokončení stavby nového mostu. Po povolení těchto opatření ze strany Odborů dopravy MHMP a Prahy
16 Vás budeme ihned informovat.
Stavba nového mostu
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby nového mostu. Do konce letošního roku by
měla Technická správa komunikací hl. m. Prahy vybrat zhotovitele stavby nového mostu s tím, že předpoklad
zahájení stavby je 15.3.2020. Dokončení stavby (doba trvání stavby) je jedním ze soutěžních kritérií veřejné
zakázky a není tedy dnes znám přesný termín (předpoklad min. 6 měsíců).

4. Krizová situace – nedostatek vody ve studni S1 (zástavba Kouty)
Předsedající seznámila přítomné s krizovou situací zásobování 27 domů pitnou vodou.
Koncem října se u odběratelů v lokalitě Kouty (zástavba směr Bojov) začalo projevovat výrazné kolísání tlaku
a výpadky v dodávce pitné vody. Tato lokalita je zásobovaná ze studny S1 a dosud není napojená na přivaděč
vody.
Provedli jsme kompletní servis vodárny, byla odborně překontrolována tlaková nádoba, vyčištěny filtry i
čerpadlo, vyměněna opotřebená zpětná klapka. Při servisních pracích se bohužel ukázalo, že hlavní problém
je v nízké hladině vody ve studni. Dále byla vyloučena porucha (únik vody) na vodovodním řadu.
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Pro okamžité zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou byla přistavena cisterna a v dalších dnech jsme
nouzově místní vodovod propojili s vodovodem zbylé části obce nadzemním vedením.
Obec děkuje majitelům pozemků, kteří v této situaci umožnili obci položit nadzemní vedení na jejich zahrady.
V následujícím období pro řešení krizové situace provedeme tyto kroky:
Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na dostavbu vodovodního řadu k propojení se systémem
obce zásobeného přivaděčem vody ze Želivky. Na povolení stavby již bylo zahájeno vodoprávní řízení a
stavební povolení by mělo být vydáno začátkem prosince. Stavba zasahuje do krajské silnice a běžně není
možné získat povolení pro dopravní omezení v období zimní údržby od 1. 11. do 31. 3., proto jsme plánovali
zahájení stavby v dubnu 2020. Protože ale nastala krizová situace, podařilo se nám vyjednat na KSUS souhlas
se zahájením stavby již v zimě. Podmínkou budou příznivé klimatické podmínky.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/19/3:
Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s urychlením výstavby vodovodu v krizovém režimu z důvodu zajištění
zásobování obyvatel pitnou vodou, tj. s výběrem dodavatele stavby s ohledem na včasnost provedení
oslovením nejméně tří uchazečů a zveřejněním výzvy na webu obce po dobu 7 dnů, a dává starostce
pravomoc k zadání všech úkonů se stavbou souvisejících. Zastupitelé budou průběžně informováni a
s výsledkem seznámeni na nejbližším VZ.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/3 bylo schváleno.
5. Přijetí dotací pro JSDH a MŠ
Předsedající seznámila přítomné s úspěšným vyřízením žádostí o dotace.
Obec získala dotaci 60 000,- Kč na vybavení zásahové jednotky ochrannými oděvy, obuví a zásahovou helmou.
V rozpočtu bylo na tuto položku vyčleněno 62 500,- Kč, ale část prostředků musela být rozpočtovým
opatřením přesunuta na opravu střechy zbrojnice, která zatékala, oprava stála 84 000,-Kč. Plánujeme
nakoupit 6 ks záchranných obleků a helmu za 100 000,- Kč, se spoluúčastí obce 40 000,- Kč a ostatní potřebné
ochranné oděvy pro vybavení JSDH dokoupit začátkem roku 2020.
Paní starostka dále informovala o Rozhodnutí MŠMT ČR o poskytnutí neinvestiční dotace pro podporu
vzdělávání žáků a pedagogů MŠ „Šablony“ ve výši 285 832,- Kč. Tato dotace je s 0% spoluúčastí obce.
Příjem dotací a související výdaje jsou součástí rozpočtového opatření č. 14/2019.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/19/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje příjem dotací a souhlasí s navrženou
spoluúčastí z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/4 bylo schváleno.
6. Rekonstrukce silnice III. třídy
Předsedající seznámila přítomné s dalším průběhem příprav Rekonstrukce silnic III. třídy v majetku Seč. Kraje
– zastupitelé byli seznámeni s textem deklarace obce o instalaci úsekového radarového měření nebo radaru
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v kombinaci se semaforem. Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/19/5: Obec Klínec se zavazuje, že v rámci stavby „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce
silnice, stavba 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Líšnice, učiní vše pro to, aby bylo v průjezdu
zastavěným územím obce instalováno úsekové radarové měření rychlosti nebo radarové měření rychlosti
v kombinaci se semaforem u přechodu pro chodce, a že projedná s dotčenými orgány snížení nejvyšší
povolené rychlosti na 40 km/hod, za účelem zajištění bezpečnosti chodců a obyvatel obce Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 5/19/5 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

7. Zásady pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
Přítomní byli seznámeni s návrhem zásad pro poskytování individuálních dotací pro podporu veřejně
prospěšných spolkových, společenských, kulturních a sportovních akcí a činností na území obce Klínec. Zásady
jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu a budou trvale zveřejněny na webu obce, případně k nahlédnutí v kanceláři
OÚ. Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření.
Návrh usnesení č. 5/19/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Zásady pro poskytování individuálních
dotací z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/6 bylo schváleno.
8. Zpráva z jednání Kontrolního výboru obce
Předsedající požádala zastupitelku Ivanu Hánovou, předsedkyni Kontrolního výboru obce, aby přítomné
seznámila se obsahem zápisu z provedené kontroly (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. 5/19/7: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí zápis z jednání Kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/7 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.4 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/19/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 14 /2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/8 bylo schváleno.
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12. Diskuse
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi záměru obce postupně upravit místa pro shromažďování
tříděného odpadu výstavbou zpevněných ploch, oplocení, případně i přístřešků a související zeleně. Cílem je
dosáhnout hezčího vzhledu okolí nádob na tříděný odpad.
Prvním upravovaným místem by mělo být okolí návsi a obecních rybníků. Prvořadý je přesun kontejnerů,
které jsou umístěny před obchodem z důvodu jejich zneužívání projíždějícími, nepěknému vzhledu a nutnosti
vymístit nádoby před rekonstrukcí silnice III. třídy – vedení chodníku. Část nádob by měla být přemístěna za
prodejnu, další doplní jiná stávající stanoviště TKO. 1-2 nádoby (papír, plast) by měly být přesunuty na nově
upravené stanoviště za hasičskou zbrojnici.
Přítomní občané byli vyzváni k vznesení připomínek. V diskuzi bylo definováno přesné umístění stanoviště za
zbrojnicí. Součástí zápisu je situační nákres č. 5 s vyznačením plochy v zeleni. Při výstavbě zpevněné plochy
bude nutné odstranit cca 3 ks listnatých keřů, náhradou bude ozelenění oplocení nového stanoviště
vhodnými rostlinami. Plocha bude vzdálená od zdi zbrojnice cca 5 m.
Návrh usnesení č. 5/19/9: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s umístěním a vybudováním zpevněné plochy
a oplocení, případně přístřešku na kontejnery na tříděný odpad na poz. č. parc. 67 za hasičskou zbrojnicí
dle situačního nákresu (příloha č. 5).
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/9 bylo schváleno.
Dalším místem, kde je nutné vybudovat oplocení kontejnerů, je stanoviště pro směsný komunální odpad
chatařů v lokalitě Pinkausy, kde si kontejnery navykla převracet černá zvěř. Jedná se o dvě nádoby 1100 l, na
stávajícím místě bude zhotoveno oplocení.
Návrh usnesení č. 5/19/10: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s umístěním a vybudováním zpevněné
plochy a oplocení na kontejnery na poz. č. parc. 872/1 u cesty k chatám na Pinkausy dle situačního nákresu
(příloha č. 6).
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/19/9 bylo schváleno.
V další diskuzi byl dotazován termín rekonstrukce silnice III. třídy – stále platí pro 1. etapu rok 2020, je třeba
dořešit souhlasy vlastníků dotčených pozemků, z nichž někteří se stavbou nesouhlasí s odůvodněním, že jim
současný stav silnice vyhovuje. Stavba 2 by měla následovat v dalším roce.
Byl vznesen dotaz na pokračování zasíťování obce optickým kabelem – dosud nám nebyla předána studie
navrženého řešení (zde není investorem obec ale soukromá firma).
Přítomní občané informovali o člověku, který se o víkendu potuloval po obci, přespával v přístřešku zastávky
a zkoušel, jestli jsou zamčená zaparkovaná auta – v těchto případech je nutní volat policii!
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:55 hod ukončila.
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Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Zásady poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce
4. Rozpočtové opatření č. 14/ 2019
5. Situační nákres
6. Situační nákres

Zápis byl vyhotoven dne 20. 11. 2019

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Ivana Hánová

……………………………………………………..

2. Jan Doubrava

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 21. 11. 2019
Svěšeno z úřední desky: 7. 12. 2019
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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