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

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Klínec
Místo konání: obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 25. 5. 2011 od 19 hodin
Přítomni: Jan Doubrava– starosta
Markéta Hanáková – místostarostka
Martina Stoklasová
Olga Vašíčková
Jan Dvořák
Gregor Bukovianský
Nepřítomen – omluven: Tomáš Etrych
Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti obecního úřadu
4. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody,
rekonstrukce a dostavba kanalizační sítě – schválení výsledku výběru firmy
na poradenskou činnost pro výběrová řízení, zhotovení projektové
dokumentace a administraci dotací.
5. smlouva na pronájem MŠ – letní denní tábor pro děti
6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, nahrazení usnesením o
likvidaci splaškových odpadních vod
7. Schválení ostatních výdajů nad 20 000 Kč
8. Diskuze
1. Určení ověřovatelů zápisu
Návrh usnesení č. 5/1 : Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a
Jana Dvořáka, zapisovatelkou Markétu Hanákovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/1 bylo schváleno.
2.

Schválení programu

Návrh usnesení 5/2 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje následující program 4. zasedání:
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti obecního úřadu
4. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody, rekonstrukce a
dostavba kanalizační sítě – schválení výsledku výběru firmy na poradenskou činnost pro výběrová
řízení, zhotovení projektové dokumentace a administraci dotací.
5. smlouva na pronájem MŠ – letní denní tábor pro děti

6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, nahrazení usnesením o likvidaci splaškových
odpadních vod
7. Schválení ostatních výdajů nad 20 000 Kč
8. Diskuze
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/2 bylo schváleno.
3. Informace o činnosti obecního úřadu
Bod programu bez usnesení.
4. Rekonstrukce a intenzifikace ČOV, výstavba vodojemu s úpravnou vody, rekonstrukce a
dostavba kanalizační sítě – schválení výsledku výběru firmy na poradenskou činnost pro
výběrová řízení na zhotovení projektové dokumentace, dodavatele stavby a administraci
Návrh usnesení 5/3 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje výsledek výběrového řízení
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.
5.

Smlouva na pronájem MŠ – letní denní tábor pro děti¨

Návrh usnesení 5/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje „Smlouvu na pronájem MŠ – letní
denní tábor pro děti“
Výsledek hlasování:
Pro: 5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 5/4 bylo schváleno.
6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011
Návrh usnesení 5/5 : Zastupitelstvo obce Klínec zrušuje OZV č. 5/2011
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/5 bylo schváleno.
7. Usnesení o likvidaci splaškových odpadních vod v k. ú. Klínec
Návrh usnesení 5/6 :
(1) Vlastník nemovitosti, která není určena k trvalému obývání, jenž není napojen na veřejnou
splaškovou kanalizaci (např. vlastníci rekreačních objektů) a nevlastní ani neprovozuje domovní
čistírnu odpadních vod je povinen likvidovat splaškové odpadní vody prostřednictvím bezodtokové
jímky (žumpy) a zajistit její vyvážení na vlastní náklady.
(2) Vlastníku nemovitosti určené k trvalému obývání, u něhož není možné napojení na veřejnou
splaškovou kanalizaci a nevlastní ani neprovozuje domovní čistírnu odpadních vod, zajistí obec
likvidaci splaškové odpadní vody z bezodtokové jímky (žumpy) vyvážením, přičemž obci za tuto
službu náleží stejný paušální poplatek, jaký je účtován vlastníkům nemovitostí napojených na
veřejnou splaškovou kanalizaci.
(3) Likvidace splaškových odpadních vod shromažďováním v jímkách s přepadem, odtokem,
zásakem (septiky) je nepřípustná. Srážkové vody je vlastník nemovitosti povinen likvidovat na
vlastním pozemku vsakem. Vypouštění srážkových vod, bazénů a podobných vodních nádrží do
veřejné splaškové kanalizace je zakázáno.

Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 5/6 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

8. Schválení ostatních výdajů nad 20 000 Kč
Návrh usnesení 5/7 : Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje spisový a skartační řád obce Klínec
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/7 bylo schváleno.

17. Diskuze
Bod programu bez usnesení.
Zápis byl vyhotoven dne: 26. 5. 2011
Zapisovatel: Markéta Hanáková

………………………………………………………………

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………………….

2. Jan Dvořák
Starosta: Jan Doubrava

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

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto s úřední desky:

27. 5. 2011
12. 5. 2011

