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

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 6/17
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 30. 10. 2017 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Gregor Bukovianský
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Jan Dvořák
Kateřina Sitařová
Omluveni: 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. Informace o činnosti
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Přivaděč – probíhá posuzování nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, závěry hodnotící
komise pro výběr TDI a koordinátora bezpečnosti práce viz bod 4.
Veřejné osvětlení - dotace z Ministerstva průmyslu z programu Efekt –„Rekonstrukce veřejného osvětlení
obce Klínec“ – výměna osvětlovacích bodů.
2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Ondřeje Freudla, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/17/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Ondřeje
Freudla, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/17/1 bylo schváleno.
3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
6/17 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 23. 10. do 30. 10. 2017.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 6/17/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 6/17:
1. Informace o činnosti
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Stavba přivaděče vody
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6. Rozpočtové opatření
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Usnesení č. 6/17/2 bylo schváleno.

Proti:

Zdrželi se:

0

0

4. Stavba přivaděče vody
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Výběr zhotovitele stavby:
Podlimitní zakázka, lhůta pro podání nabídek byla stanovená na 19. 9. 2017, prodloužena z důvodu
doplňujících dotazů zájemců do 16. 10. 2017. Veřejná zakázka byla zveřejněna na profilu obce
www.stavebnionline.cz. a na webových stránkách obce www.obecklinec.eu.
V termínu bylo doručeno 6 nabídek. Hodnotící komise provádí posuzování nabídek.
Technický dozor investora a koordinátor BOZP:
Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na zajištění technického dozoru investora (TDI) a koordinátora
BOZP stavby „Připojení obce Klínec na SV Mníšeckého regionu – přiváděcí řad 1, přiváděcí řad 1.1.“
Osloveni byli 3 uchazeči a výzva byla zveřejněna na www.obecklinec.eu.
V termínu byly doručeny 3 nabídky. Hodnotící komise nabídky vyhodnotila podle ekonomického kritéria
nejnižší nabídkové ceny a doporučila následující pořadí uchazečů.
Pořadí
1.
2.
3.

Obchodní firma/název
VRV a. s.
ERV s. r. o.
Garnets Consulting a. s.

Sídlo
Nábřežní 4, 150 56, Praha 5
Nám. Čs. armády 37, 551 01, Jaroměř
Čs. Legií 445/4, 415 01, Teplice

IČ
47116901
27504514
27349675

Nejnižší nabídková cena činí 390 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení č. 6/17/3: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s pořadím doporučeným hodnotící komisí a
schvaluje pořadí nabídek po hodnocení uchazečů na zajištění TDI a koordinátora BOZP stavby „Připojení
obce Klínec na SV Mníšeckého regionu, přiváděcí řad 1, přiváděcí řad 1.1.“ financované ze zdrojů EU
(OPŽP) a z vlastních zdrojů zadavatele a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem,
firmou VRV a. s.
Výsledek hlasování:
Pro:
Usnesení č. 6/17/3 bylo schváleno.
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Proti:

0

Zdrželi se:

0

Přístupová smlouva (Dodatek) ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod
Brdy a Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy – týká se hlavního
řadu Přivaděče. Dodatky se uzavírají z důvodu přistoupení obce Malá Hraštice do svazku.
Návrh usnesení č. 6/17/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Přístupovou smlouvu (dodatek) o vytvoření
dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy a Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí
VOK Mníšek pod Brdy související se vstupem obce Malá Hraštice do svazku.
Výsledek hlasování:
Pro:
Usnesení č. 6/17/4 bylo schváleno.

7

Proti:

0

Zdrželi se:

0

5. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Rozpočtové opatření zahrnuje příjem dotace a výdaje na organizaci voleb do Parlamentu ČR, navýšení
výdajů na žáka v Mš Jíloviště – přijaty byly 3 děti a navýšení výdajů na obecní knihovnu.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
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nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/17/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6/17/7 bylo schváleno.

6. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutovány byly odpady – neukázněnost občanů, výměna proděravělé nádoby na plasty u has. zbrojnice,
bioodpad – informace o možnosti objednávky „hnědé“ popelnice na zahradní odpad pro občany od firmy
Komwag – více informací je na www.obecklinec.eu, bude opět zveřejněno ve Zpravodaji.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:40 hodin ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne 1. 11. 2017.
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Ondřej Freudl

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:
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