Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

00145/19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 1/19

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 28. 1. 2019 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Ivana Hánová
Radek Hlaváček
Kateřina Sitařová
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 7 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

1. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Herberta Rájka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Herberta
Rájka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/19/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
1/19 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 18. 1. 2019 do 29. 1. 2019.
Předsedající navrhla doplnit program o bod:
Podání žádostí o dotace, souhlas se spoluúčastí obce.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doplnění programu VZ 1/19 o bod:
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Podání žádostí o dotace, souhlas se spoluúčastí obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Usnesení č. 1/19/2 bylo schváleno.

Zdrželi se:

0

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 1/19:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Obecně závazná vyhláška – odpady – úprava jedné položky ceny v příloze č. 2 – 120L/2, 1300,- Kč
5. Obecně závazná vyhláška – regulace hlučné zábavní pyrotechniky
6. Výběrové řízení na dodavatele služby „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného
odpadu na území obce Klínec“
7. Rozpočtové opatření
8. Podání žádostí o dotace, souhlas se spoluúčastí obce.
9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/19/3 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Jednání rekonstrukce komunikace III. třídy – byl stanoven harmonogram prací, realizace 1. etapy 3-10/2020,
realizace 2. etapy 3-10/2021. Celý zápis bude zveřejněn ve zpravodaji.
Projektová příprava: rybníky a úprava centra obce, stavba místní komunikace č. parc. 864/2, rekonstrukce
místní komunikace „Pod lesem“ – žádost o dotaci, kaplička, márnička – žádost o dotaci, zateplení, změna
zdroje vytápění a výměna střechy Mš, dostavba bytů a celková rekonstrukce objektu Klínec 138, dostavby
vodovodů a kanalizace, dostavba a rekonstrukce VO.
Přenastavení světel podchod – trvalé svícení.
Vandalismus – v poslední době v obci narůstá, výzva občanům k pozornosti a sledování okolí, přímý tel. na
Policii ČR Mníšek pod Brdy: 725 885 672.

4. Obecně závazná vyhláška – odpady – úprava jedné položky ceny v příloze č. 2 – 120L/2, 1300,- Kč
Změna se týká pouze úpravy ceny u jednoho typu vývozu 120 l nádoby 1x za 14 dní, cena je 1300,- Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o
poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/19/4 bylo schváleno.
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5. Obecně závazná vyhláška – regulace hlučné zábavné pyrotechniky
Předsedající seznámila přítomné s obsahem a důvody přijetí OZV.
Množí se stížnosti občanů na nad užívání zábavní pyrotechniky v obci a rušení zvířat, malých dětí, ale i
ostatních obyvatel obce. Starostka obce navrhuje vydat OZV se zákazem užívání zábavní pyrotechniky
s dosahem hluku na zastavěné území obce s možnou výjimkou, která bude udělena po ohlášení nejméně 14
dní předem (v době mimo noční klid pro případy ohňostroje např. při oslavách). Oznámení bude zveřejněno,
obyvatelé budou předem informováni, majitelé zvířat budou mít možnost zvířata zabezpečit před negativními
vlivy hlučných projevů zábavní pyrotechniky. V jiných případech (dělobuchy v ulicích apod.) je užívání hlučné
pyrotechniky v zastavěném území obce zakázáno kromě 31. 12. od 15:00 hodin do 1. 1. do 22:00 hodin.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o
regulaci hlučné zábavné pyrotechniky.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/19/5 bylo schváleno.

6. Výběrové řízení na dodavatele služby „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného
odpadu na území obce Klínec“
Předsedající seznámila přítomné s průběhem a výsledkem výběrového řízení.
Jedná se o podlimitní zakázku dle zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Zakázka probíhala
elektronicky v systému NEN. Osloveno bylo 6 dodavatelů + uveřejnění na profilu zadavatele. Přihlásil se pouze
1 dodavatel, stávající svozová firma Komwag a. s. Hodnotící komise provedla kontrolu všech požadovaných
dokumentů a doporučuje výsledek výběrového řízení ke schválení.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele
služby „Sběr, svoz a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu na území obce Klínec“ a dává
starostce pravomoc k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem firmou Komwag a.s.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/19/6 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s provedenými rozpočtovými opatřeními v závěru roku 2018.
V závěru roku 2018 starostka neprováděla žádná rozpočtová opatření dle pověření zastupitelstva, rozpočtové
opatření bylo jen tzv. „malé“, tedy přesuny mezi položkami, které nejsou závaznými ukazateli rozpočtu a
nepodléhají schválení zastupitelstvem. Všechna RO jsou po schválení zveřejněna na úřední desce a e-desce a
celoročně dostupná na webových stránkách obce v sekci „rozpočet“.
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Obsahem prvního rozpočtového opatření v roce 2019 je přijetí dotace na přenesenou působnost
vykonávanou obcí. Rozpočtové opatření je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 1/19/7: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí zprávu o provedených rozpočtových
opatřeních a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/19/7 bylo schváleno.

8. Podání žádostí o dotace, souhlas se spoluúčastí obce.
Předsedající seznámila přítomné s obsahem projednávaného bodu.
Oprava MK „Pod lesem“. Předpokládané náklady 1,68 mil. Kč včetně DPH (1,4 mil Kč bez DPH).
MMR - DT 117dA - Podpora obnovy místních komunikací (v rámci programu 117D8210 - Podpora obnovy a
rozvoje venkova).
Oprava zvoničky a márničky MMR - DT 117d8210G - Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů v rámci
stejného programu. Předpokládané náklady 1 mil Kč.
Dotace ve výši 70% uznatelných nákladů.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/19/8: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MMR
Podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu MK „Pod lesem“ a se spoluúčastí na financování akce
z rozpočtu obce dle podmínek dotační výzvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/19/8 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 1/19/9: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci z programu MMR
Podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu márničky a zvoničky a se spoluúčastí na financování akce
z rozpočtu obce dle podmínek dotační výzvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/19/9 bylo schváleno.

9. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:45 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. OZV č. 4/2018
4. OZV č. 1/2019
5. Rozpočtové opatření č. 1/2019
Zápis byl vyhotoven dne 29. 1. 2019.
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Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 30. 1. 2019
Svěšeno z úřední desky: 15. 2. 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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