Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Datum:

08.04.2020

Číslo jednací:

00548/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 3/20
Místo konání: Obec Klínec – louka nad rybníkem
Doba konání: 8. 4. 2020 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.
Zasedání bylo svoláno v době nouzového stavu ČR, se zkráceným programem pro projednání nezbytných
záležitostí.
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. 3/20/1: 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. 3/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
3/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 31. 3. 2020 do 9. 4. 2020, doplněné po změně rozhodnutí
Vlády v průběhu doby vyvěšení (změna místa konání, zveřejněno 7. 4. 2020).
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 3/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 3/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Výběr dodavatele stavby „Oprava místní komunikace v obci Klínec – MK Pod Farmou“
4. Rozpočtové opatření
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/20/2 bylo schváleno.

3. Výběr dodavatele stavby „Oprava místní komunikace v obci Klínec – MK Pod Farmou“
Předsedající seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení, které bylo vedené jako zakázka malého
rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a se směrnicí obce č. 2/2018 o
zadávání zakázek malého rozsahu. Předmětem zakázky je oprava místní komunikace po stavbě vodovodu
„propoj S1“ na pozemku č. parc. 853 a na dotčených úsecích krajské silnice.
20. 3. 2020 byly osloveny celkem 3 firmy, o kterých je nám známo, že mají potřebnou kvalifikaci, výzva byla
zároveň vyvěšená na úřední desce obce, čímž se stala otevřená všem uchazečům. V termínu podání 30. 3.
2020 byly podány 4 nabídky, z nichž podle ekonomického kritéria nejnižší nabídková cena byla hodnotící
komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy Šťastný asfalt, s. r. o. s nabídkovou cenou 476 000,Kč bez DPH.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/20/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doporučení hodnotící komise na výběr
dodavatele stavebních prací na akci „Oprava místní komunikace v obci Klínec – MK Pod Farmou“ a dává
starostce pravomoc k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem Šťastný asfalt, s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/20/3 bylo schváleno.

4. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření. Rozpočtovým opatřením
navrhujeme navýšit výdaje na krizová opatření (nákup roušek, desinfekce apod.). Prostředky převádíme
z plánovaných výdajů na pořádání Her bez hranic, které se letos neuskuteční.
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. 3/20/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/20/4 bylo schváleno.

2

Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:20 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 5/2020
Zápis byl vyhotoven dne 9. 4. 2020.

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 9. 4. 2020
Svěšeno z úřední desky: 25. 4. 2020
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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