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

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ Č. 5/13 ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 26. 6. 2013 od 19,00 hodin
Přítomni: Jan Doubrava, starosta
Markéta Hanáková, místostarostka
Gregor Bukovianský
Olga Vašíčková
Martina Stoklasová
Tomáš Etrych
Dvořák Jan
Omluveni: -

Průběh zasedání:
Starosta (dále předsedající) přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 19,10 hod. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 7 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

1. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Povodně – v obci Klínec většinu škod způsobila voda stékající z polí a svahů a spodní voda – zatopené
sklepy, ve dvou případech i rodinné domy, propadlá místní komunikace, pád stromu poškodil el. vedení,
veřejné osvětlení a jeden dům, rozvodněný Bojovský potok zničil úseky lesních cest. Děkujeme všem
členům Zásahové jednotky dobrovolných hasičů Klínec, kteří v době povodní pomáhali s čerpáním vody a
odstraňováním škod, které voda způsobila a to nejen v našem katastru, ale i v Řevnicích.
Obchod – probíhá rekonstrukce vnitřních prostor prodejny, do provozu by měl být uveden v nejbližších
dnech.
Kytínské hry - úspěch týmu Klínce na Kytínských hrách, 2. místo.
Rekonstrukce ČOV - podání námitky na SFŽP k hodnocení našeho projektu žádosti o dotaci.
Oprava silnice III. třídy č. 1025 procházející obcí (vlastníkem je Středočeský kraj) – na jednání Regionu
mníšecko nám bylo oznámeno, že v průběhu letních prázdnin bude provedena výměna povrchu komunikace
v úseku Bojov-Klínec, hřiště, včetně provedení odvodnění. Bližší informace zatím nemáme.

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. 5/13/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Dvořáka, Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Hanákovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/13/1 bylo schváleno.
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3. Schválení programu
Předsedající seznámil s programem zasedání Zastupitelstva obce Klínec č. 5/13 zveřejněného na úřední
desce a e-desce od 18.6. do 27.6. 2013.
Návrh usnesení č. 5/13/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program veřejného zasedání:
1. Informace o činnosti
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
5. Zřízení věcného břemene – plynovodní přípojka pro č.e. 0133 (Varadov)
6. E-aukce na dodavatele el. energie
7. OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na vodovod nebo kanalizaci
8. Rozpočtové opatření č. 5/13
9. Výdaje nad 20 000,10. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Usnesení č. 5/13/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

4. Projednání závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012
Předsedající požádal paní místostarostku, aby seznámila přítomné s obsahem závěrečného účtu a zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. Závěrečný účet byl včetně všech příloh zveřejněn na
úřední desce a e-desce od 31. 5. 2013 do 27. 6. 2013.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/13/3: Zastupitelstvo obce Klínec uzavírá závěrečný účet a zprávu o výsledku

přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Usnesení č. 5/13/3 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Návrh usnesení č. 5/13/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje aktivní hospodářský výsledek za rok 2012
ve výši 471 136,36 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/13/4 bylo schváleno.

5. Zřízení věcného břemene – plynovodní přípojka pro č.e. 0133 (Varadov)
Předsedající seznámil se smlouvou o zřízení věcného břemene - plynovodní přípojka pro č.e. 0133
(Varadov).
Zřízení věcného břemene – pro novou plynovodní přípojku pro rekreační dům č. e. 0133 (za dálnicí,
Varadov), č. parc. 371/1, dotčený pozemek ve vlastnictví obce – místní komunikace č. p. 972/4. Rozsah VB –
vedení plynovodní přípojky přes výše uvedenou komunikaci v délce 5,0 bm. Navržená jednorázová úplata za
zřízení věcného břemene – 1500,- Kč včetně DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/13/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje zřízení věcného břemene na plynovou
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přípojku.
Výsledek hlasování:
Pro:
Usnesení č. 5/13/5 bylo schváleno.

7

Proti:

Zdrželi se:

0

0

6. E-aukce na dodavatele el. energie
E-aukce na dodavatele el. energie – Mníšek pod Brdy nabízí zajištění e-aukce pro obce mníšeckého regionu
na výběr nového dodavatele el. energie. Předpokládá se úspora 20-25%, což by v našem případě činilo cca
100tis. Kč/rok. Zastupitelé připomínkovali smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném
zadávání, která by měla být v případě realizace záměru podepsána mezi každou obcí a zprostředkovatelem –
Mníškem p. B.
Předsedající seznámil se smlouvou o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání VŘ na
dodavatele el. energie.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/13/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje smlouvu o společném postupu zadavatelů
při centralizovaném zadávání VŘ na dodavatele el. energie.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/13/6 bylo schváleno.

7. OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení
na vodovod nebo kanalizaci
OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod nebo
kanalizaci byla schválena Zastupitelstvem obce v říjnu 2012, dnešním usnesením Zastupitelstvo schvaluje
zapracování formálních úprav dle pokynů Ministerstva vnitra.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/13/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013 o

místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na vodovod nebo
kanalizaci.
Výsledek hlasování:
Pro:
Usnesení č. 5/13/7 bylo schváleno.

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

8. Rozpočtové opatření č. 5/13
Předsedající požádal paní místostarostku, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 5/13 (Příloha
č. 4).
Rozpočtové opatření se týká navýšení výdajů vzniklých v souvislosti s činností Zásahové jednotky při
likvidaci povodňových škod.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/13/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/13
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/13/8 bylo schváleno.

9. Výdaje nad 20 000,Předsedající požádal paní místostarostku, aby seznámila přítomné s jednotlivými položkami výdajů nad
20.000,- Kč. Tabulka nákladů nad 20 tis. Kč je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
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Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 5/13/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje náklady nad 20 000,- Kč dle tabulky v příloze.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/13/9 bylo schváleno.

9. Diskuze
Bod programu bez usnesení.
Na závěr pan starosta poděkoval přítomným za účast a zasedání ve 20:15 hod ukončil.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. OZV č. 2/2013
4. Rozpočtové opatření č. 5/2013
5. Tabulka nákladů nad 20 000,- Kč
Zápis byl vyhotoven dne 27. 6. 2013.
Zapisovatel: Markéta Hanáková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák
Starosta: Jan Doubrava

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

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky:

……………………...
……………………………..
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