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

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 2/14 ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 17. 3. 2014 od 19,00 hodin
Přítomni: Jan Doubrava, starosta
Markéta Hanáková, místostarostka
Gregor Bukovianský
Martina Stoklasová
Tomáš Etrych
Dvořák Jan
Omluvena: Olga Vašíčková

Průběh zasedání:
Starosta (dále předsedající) přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 19,05 hod. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 6 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

1. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Pan starosta stručně shrnul činnost Zastupitelstva i obecního úřadu od posledního veřejného zasedání.
Zpravodaj Klínec – vydání dalšího čísla obecního čtvrtletníku bylo posunuto na začátek dubna, do konce
března by mělo být rozhodnuto o přidělení/nepřidělení finančních prostředků na naše dotační projekty (čov,
vodojem, oprava místní komunikace, výměna oken hasičské zbrojnice), ve zpravodaji budou zveřejněny
všechny aktuální informace.
Jarní trhy v letošním roce pořádáme opět v termínu před Velikonocemi, v sobotu 19. 4. 2014 od 14 hodin
před hasičskou zbrojnicí.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Jana Dvořáka a Jana Doubravu a zapisovatelku Markétu
Hanákovou.
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/14/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Dvořáka, Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Hanákovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/14/1 bylo schváleno.

3. Schválení programu
Předsedající seznámil s programem zasedání Zastupitelstva obce Klínec č. 2/14 zveřejněného na úřední
desce a e-desce od 10. 3. do 18. 3. 2014.
Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/14/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program veřejného zasedání:
1. Informace o činnosti
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Dodatek ke Smlouvě o dílo a odborné pomoci na provedení projekčních prací a administrace na akci
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„Klínec-rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody“
5. Zadání realizačně technické dokumentace na stavbu Klínec – rekonstrukce a intenzifikace ČOV
6. Rozpočtové opatření č. 1/2014
7. Zřízení Věcného břemene chůze a jízdy, poz. č. p. 13
8. Výměna pozemků - ČOV
9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 2/14/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

4 Dodatek ke Smlouvě o dílo a odborné pomoci na provedení projekčních prací a administrace na akci
„Klínec-rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody“
Předsedající seznámil přítomné s obsahem schvalovaného dodatku ke smlouvě uzavřené v roce 2011:
- změna DPH z 20% na 21%
- doplnění na základě změny Zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek na základě které
vznikla povinnost vypracovat položkový rozpočet v podrobnosti úrovně prováděcí dokumentace.
V dodatku č. 1 schvalujeme navýšení ceny o dílo o částku 30 000,- Kč bez DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/14/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a odborné
pomoci na provedení projekčních prací a administrace na akci „Klínec – rekonstrukce a intenzifikace
ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody a na související odbornou konzultační a inženýrskou činnost
týkající se zajištění financování pomocí dotací.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/14/3 bylo schváleno.

5. Zadání realizačně technické dokumentace na stavbu Klínec-rekonstrukce a intenzifikace
ČOV
Předsedající seznámil přítomné s podrobnostmi:
Jedná se o zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby dle Vyhlášky č. 230/2012 Zákona č.
137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek za nabídkovou cenu 188 000,- Kč bez DPH v platném členění:
- technická specifikace – projektová dokumentace k výběru zhotovitele stavby v rozsahu projektové
dokumentace pro provádění stavby
- podrobné technické podmínky
- ostatní přílohy k projektu
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/14/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje zadání realizačně technické dokumentace
na stavbu Klínec-rekonstrukce a intenzifikace ČOV dle předložené nabídky.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/14/4 bylo schváleno.

6. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Předsedající požádal paní místostarostku, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 1/14 (Příloha
č. 3).
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 2/14/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/13
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 2/14/5 bylo schváleno.

7. Zřízení Věcného břemene chůze a jízdy, poz. č. p. 13
Předsedající požádal paní místostarostku, aby seznámila přítomné s podrobnostmi.
Na obecní úřad byla doručena žádost vlastníka pozemku č. parc. 13/2 o zřízení věcného břemene chůze a
jízdy – dle nového občanského zákoníku Služebnosti cesty a stezky, pro právní zajištění jediného příjezdu a
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přístupu k nemovitosti přes pozemek č. parc. 13/1 ve vlastnictví obce Klínec.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 2/14/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje zřízení Služebnosti cesty a stezky k pozemku
č. p. 13/1 ve prospěch pozemku č. p. 13/2.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/14/6 bylo schváleno.

8. Výměna pozemků - ČOV
Předsedající seznámil přítomné s podrobnostmi.
Záměr obce směnit nově oddělený pozemek č. parc. 130/1 v majetku obce Klínec (travní porost) za pozemky
č. parc. 130/4 a 128/9 (travní porost), k. ú. Klínec byl zveřejněn v souladu s §39 zákona 128/2000 Sb., o
obcích na úřední desce od 20. 1. do 5. 2. 2014. Směna pozemků je připravována na základě žádosti obce
Klínec za účelem využití nově získaných pozemků pro stavbu příjezdové komunikace k čistírně odpadních
vod a pro vedení kanalizačního řádu.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 2/14/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje zřízení Služebnosti cesty a stezky pozemku č.
p. 13/1 ve prospěch pozemku č. p. 13/2.
Výsledek hlasování:
Pro:
6 Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/14/7 bylo schváleno.

9. Diskuze
Bod programu bez usnesení.
Žádost občanů o opravu schodů v podchodu R4 u autobusových zastávek – bude předáno ŘSD.
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:40 hod ukončil.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 1/2014
Zápis byl vyhotoven dne 20. 3. 2014.
Zapisovatel: Markéta Hanáková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák
Starosta: Jan Doubrava

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

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky:

24. 3. 2014
8. 3. 2014
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