Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01283/19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 4/19
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 23. 9. 2019 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Ondřej Freudl
Kateřina Sitařová
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:07 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 Ivanu Hánovou a Jana Doubravu, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/19/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
4/19 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 16. 9. 2019 do 24. 9. 2019.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 4/19:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Veřejnoprávní smlouva městská policie
5. Žádost o dotaci Stč. Kraje z programu „Včasná příprava projektů“ na dokumentaci odbahnění rybníka
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6. Věcné břemeno a právo stavby k č. parc. 898
7. Příspěvek obci Jíloviště na provoz pošty
8. Nadzemní vedení optického kabelu Eurosignal
9. Poptávka odkupu budovy Klínec 76
10. Výstavba obchvatu Líšnice
11. Rozpočtové opatření
12. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Usnesení č. 4/19/2 bylo schváleno.

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.
Podrobné informace ve zpravodaji, který je právě distribuován do schránek.
Mobilní sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 5. října., kontejner na velkoobjemový odpad bude
přistavený u Obecního úřadu po celý víkend. Železo budou v sobotu 5. října sbírat hasiči.
Odečty vodoměrů 12.-13. října.
19.-20. října bude provedena demolice mostu přes D4 na Řitce. Od 19 hodin v sobotu 19. října do 9 hodin
v neděli 20. října bude dálnice D4 úplně uzavřená, objízdná trasa ve směru z Prahy na Strakonice povede od
sjezdu na Jílovišti přes Klínec, Líšnici a Čisovice.
4. Veřejnoprávní smlouva městská policie
Předsedající seznámila přítomné s obsahem veřejnoprávní smlouvy o výkonu zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku – výkonu služby Městské policie (MP) Mníšek pod Brdy na území obce Klínec. Minimální
rozsah přítomnosti dvoučlenné hlídky MP je sjednán na území obce Klínec na 4 hodiny 4x měsíčně, za cenu
12 000,- Kč měsíčně.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/3:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu služby Městské policie Mníšek pod
Brdy na území obce Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/19/3 bylo schváleno.
5. Žádost o dotaci Stč. Kraje z programu „Včasná příprava projektů“ na dokumentaci odbahnění
rybníka
Předsedající seznámila přítomné se záměrem obce podat žádost o dotaci na vypracování dokumentace na
odbahnění rybníka. Do uznatelných nákladů je možné zahrnout všechny již vynaložené náklady obce (od 1. 1.
2019) na přípravu dokumentace na odbahnění rybníků a vyčištění koryta potoka. Celkové náklady 130 000,Kč, dotace 50%.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 4/19/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje podání žádosti o dotaci Středočeského kraje
z Fondu „včasné přípravy projektů“ na dokumentaci odbahnění rybníků a vyčištění koryta potoka a souhlasí
se spoluúčastí obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/19/4 bylo schváleno.
6. Věcné břemeno a právo stavby k č. parc. 898
Předsedající seznámila přítomné s žádostí o souhlas obce se stavbou elektro přípojky NN zasahující do obecní
komunikace č. parc. 898, k. ú. Klínec. Záměr obce uzavřít smlouvu o věcném břemeni a právu stavby byl
zveřejněný dle §39 zákona o obcích na úřední desce od 21. 6. do 8. 7. 2019. Žádná jiná žádost ani námitka
podána nebyla. Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/5: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí se zřízením věcného břemene a práva stavby
k části pozemku č. parc. 898, k. ú. Klínec v rozsahu žádosti, za účelem stavby přípojky NN.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/19/5 bylo schváleno.
7. Příspěvek obci Jíloviště na provoz pošty
Předsedající seznámila přítomné s obsahem smlouvy.
Jako v minulém roce obec Jíloviště žádá o příspěvek na pokrytí ztráty provozu Pošty Partner ve výši 50.000,Kč, stejnou částku poskytuje obec Trnová, Jíloviště hradí zbylou část (přes 100.000,-).
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Přítomní požadovali prodloužení
pracovní doby. Bude projednáno s vedením obce Jíloviště.
Návrh usnesení č. 4/19/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace
50 000,- Kč obci Jíloviště na provoz Pošty Partner.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/19/6 bylo schváleno.
8. Nadzemní vedení optického kabelu Eurosignal
Předsedající seznámila přítomné s žádostí firmy Eurosignal umístit nadzemní vedení optického kabelu na
sloupy veřejného osvětlení u domů č. p. 59, 87, 78 za účelem poskytnutí služby internetu pro občany obce.
Přítomný zástupce firmy Eurosignal záměr prezentoval a zdůvodňoval. Předsedající uvedla, že v požadované
trase obec v roce 2016 vystavěla nové veřejné osvětlení s podzemním vedením a v roce 2018 položila nový
asfaltový povrch. Vedení obce se snaží o postupné rušení nadzemních vedení a jejich umístění do země.
V navrženém úseku nyní není žádné nadzemní vedení.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/7: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s trasou nadzemního vedení optického
kabelu.
Výsledek hlasování:
Pro:
1
Proti:
5
Zdrželi se:
1
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Usnesení č. 4/19/7 nebylo schváleno.
Zastupitelé jsou připraveni umístění optického kabelu a nalezení optimálního řešení dále projednávat.
9. Poptávka odkupu budovy Klínec 76
Předsedající seznámila přítomné s žádostí zájemce o odkup budovy Klínec 76 (knihovna/prodejna) za účelem
bydlení a provozu prodejny. Předsedající uvedla, že obec postupně upravuje centrum obce a plánuje
rekonstrukci budovy Klínec 76 v souladu s architektonickou studií z roku 2011.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/8: Zastupitelstvo obce Klínec v současné době neuvažuje o prodeji žádných obecních
budov, naopak postupně připravuje projektové dokumentace na jejich rekonstrukce.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/19/8 bylo schváleno.
10. Výstavba obchvatu Líšnice
Bod programu bez usnesení.
Předsedající předala slovo panu místostarostovi, aby seznámil přítomné s plánovanou výstavbou v katastru
obce Líšnice. V územním plánu sousední obce jsou již od roku 1993 zahrnuté rozsáhlé rozvojové plochy pro
výstavbu. A to jak na straně přilehlé ke stávající zástavbě, tak na straně za dálnicí (Varadov). Současný platný
územní plán obce Líšnice výstavbu reguluje a podmiňuje výstavbou dostatečné infrastruktury, přesto by takto
rozsáhlá výstavba velmi ovlivnila zejména dopravní situaci v celém regionu.
Pan místostarosta se účastnil posledního veřejného zasedání Zastupitelstva obce Líšnice, kde byly
projednávány návrhy investorů na zasmluvnění stavby obslužné komunikace, která by měla dle platných
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje navazovat na klíneckou silnici III/0042 a napojit se na stávající
silnici z Líšnice u mostu na Řitku. Povolení výstavby s návazností na tuto komunikaci by pro obec Klínec
znamenalo výrazné zvýšení dopravní zátěže.
Obec Líšnice navržené smlouvy nepřijala.
Zastupitelstvo obce Klínec bude nadále maximálně usilovat o to, aby byla nová zástavba v katastru obce
Líšnice podmíněna výstavbou mimoúrovňové křižovatky s nájezdem na D4 na Varadově.
11. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/19/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/19/9 bylo schváleno.
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12. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Byla diskutována žádost o povolení ohňostroje v centru obce – hosté restaurace, soukromá oslava.
Zastupitelé ani přítomní občané nepovažují za vhodné používat hlučnou zábavní pyrotechniku v centru u
restaurace, kde je hustá zástavba, zbytky pyrotechniky dopadají na střechy a zahrady sousedních nemovitostí,
což si jejich majitelé nepřejí a na obci si stěžují rodiče dětí a zájmoví chovatelé na rušení hlukem.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 20:55 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 11/2019

Zápis byl vyhotoven dne 27. 9. 2019

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Ivana Hánová

……………………………………………………..

2. Jan Doubrava

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 2. 10. 2019
Svěšeno z úřední desky: 17. 9. 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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