Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

00710/18

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 3/18

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 7. 5. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Jan Dvořák
Herbert Rájek
Gregor Bukovianský
Kateřina Sitařová
Omluven: Ondřej Freudl

Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 18:05 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 Jana Doubravu a Kateřinu Sitařovou, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/18/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Kateřinu
Sitařovou, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/18/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
3/18 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 27. 4. do 8. 5. 2018.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 3/18:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Žádost o dotaci ze Středočeského infrastrukturního fondu
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5. Rozpočtové opatření
6. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 3/18/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Řada dalších jednání ohledně rekonstrukce komunikace – projektant, SU, územní plánování MěU Černošice,
korespondence s hejtmankou.
Přivaděč – stavba probíhá rychleji oproti předpokladu, chybí už pouze protlak pod dálnicí a silnicemi III. třídy
u křižovatky k obci Trnová. Pokud nenastanou komplikace, tak připravujeme spuštění do konce června.
Nedostatek vody, sucho – upozornění na stále platný zákaz napouštění bazénů a zalévání vodou z vodovodu
do doby připojení na pražskou vodu! V suchém a teplém období posledních týdnů se projevuje nedostatek
vody, jsou velmi vysoké odběry, zejména o víkendech. Vodojem doplňujeme dovozem pitné vody cisternou,
což je velmi nákladné, cena účtovaná spotřebitelům nepokrývá náklady obce! I chvilkový výpadek v dodávce,
kterému se přes veškerou snahu nedá zabránit z důvodu ochrany čerpadel, která tlačí vodu do systému,
způsobí zavzdušnění vodovodů a následné uvolnění usazenin železa ze stěn potrubí.
Dovoz vody na zalévání hasičskou cisternou, cena 250,-Kč/cisternu (cca 4m3), objednávky tel. 607 236 304.
Jednání UP – změna, zpráva, viz. VZ 2/18.
Zahájení prací na přípravě dalších projektů viz VZ 2/18.
Poděkování SDH Klínec za pořádání pálení čarodějnic a maminkám, které již třetí rok při této akci připravují
velmi oblíbené soutěže pro děti.
4. Žádost o dotaci ze Středočeského infrastrukturního fondu
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Využíváme možnosti podat žádost o dotaci na pokrytí části spoluúčasti obce na financování projektu, na který
byla poskytnuta dotace ze strukturálních fondů, tj. na stavbu přivaděče vody. Dle podmínek výzvy žádáme o
dotaci v maximální výši, na kterou máme nárok, tj. 2 093 215,- Kč. Celková výše spoluúčasti obce je
3 975 385,- Kč (bez DPH).
Před každým hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského
infrastrukturního fondu na pokrytí části vlastních zdrojů obce při financování stavby „Připojení obce Klínec
na SV Mníšeckého regionu – přiváděcí řad 1, přiváděcí řad 1.1“, na kterou obec čerpá dotaci z Operačního
programu životního prostředí 2014-2020 v Prioritní ose 1 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika
povodní, registrační číslo projektu 115D312020077.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 3/18/3 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0
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5. Rozpočtové opatření
Bod programu bez usnesení.
Rozpočtové opatření není potřeba provádět.
6. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutována byla možnost obce požádat o dotaci na vysokorychlostní internetové připojení – bude
prověřeno, oprava přístřešku na zastávce Klínec, hlavní silnice, poškození dřevěného obložení – bude
zajištěno. Oprava veřejného osvětlení – objednáme.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 18:45 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina

Zápis byl vyhotoven dne 11. 5. 2018.

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Kateřina Sitařová
Starostka: Markéta Polívková

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

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 11. 5. 2018
Svěšeno z úřední desky: 28. 5. 2018

Zápisy jsou i po svěšení z úřední desky dostupné v listinné podobě v kanceláři OÚ Klínec a v elektronické
podobě na www.obecklinec.eu.

