Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Datum:

29.06.2020

Číslo jednací:

00931/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 5/20
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 29. 6. 2020 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Kateřina Sitařová
Ondřej Freudl
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. 5/20/1: 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. 5/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
5/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 22. 6. 2020 do 30. 6. 2020.
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 5/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Schválení přijetí dotace „Revitalizace MŠ Klínec“
5. Schválení přijetí dotace „Oprava MK Pod lesem“
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6. Schválení přijetí dotace „Oprava kapličky a pomníku padlých“
7. Rozpočtové opatření
8. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 5/20/2 bylo schváleno.

0

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Hlavním důvodem svolání tohoto zasedání je schválení přijetí dotací, které jsme získali. V první řadě je to
dotace z Ministerstva financí ve výši 8,2 mil Kč na rekonstrukci Mateřské školy. Rekonstrukce zahrnuje
kompletní zateplení budovy včetně střechy, výměnu střešní krytiny, rekuperaci, změnu zdroje vytápění
z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo, stavební úpravy vnitřní kanalizace, vstupů do budovy,
hospodaření s dešťovou vodou, úpravu přístupových komunikací v areálu MŠ a další. Oznámení o přijetí
dotace bylo zveřejněno 9. 6. odpoledne. Vzhledem k tomu, že soutěž na dodavatele byla ukončená, dodrželi
jsme původně plánovaný termín zahájení stavby 15.6. S dodavatelem jsme dohodli možnost provozu školky
ještě v prvním týdnu stavby, na poslední červnový týden a červencový prázdninový provoz se děti přesunou
do MŠ Čisovice. Termín ukončení stavby a obnovení provozu MŠ je 15. 9. 2020.
Dále jsme obdrželi oznámení o přidělení dotací z Ministerstva pro místní rozvoj, o které jsme žádali v roce
2019 a byli jsme zařazeni do „zásobníku projektů“. Jedná se o dotaci na rekonstrukci zvoničky a pomníku
padlých včetně schodiště a o dotaci na rekonstrukci místní komunikace „Pod lesem“. Termín možnosti
čerpání dotací z MMR je do října 2021, vzhledem k letošnímu stavebnímu vytížení předpokládáme realizaci
duben-září 2021.
Byla dokončena stavbu vodovodu A2, kanalizace P a veřejného osvětlení (od č. p. 89 k 219). Pokládka
finální vrstvy asfaltu na dotčené komunikaci proběhne v srpnu 2020.
Dnes (29.6.2020) zahajujeme stavbu dalších úseků vodovodu A, A3 a B v celkové délce 573 m s termínem
dokončení do 30. 9. 2020.

4. Schválení přijetí dotace „Revitalizace MŠ Klínec“
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo financí, program Isprofin, podprogram 298D2280 – školy, školky.
Rozpočet akce: 9,8 mil. Kč
Výše přidělené dotace: 8,2 mil. Kč
Závazný termín dokončení 15. 9. 2020.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/20/3:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí dotace z Ministerstva financí na akci „Revitalizace MŠ Klínec“
a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/20/3 bylo schváleno.
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5. Schválení přijetí dotace „Oprava MK Pod lesem“
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora a rozvoj regionů, podprogram
Podpora obnovy a rozvoje regionu 2019+, Podpora obnovy místních komunikací.
Rozpočet akce: 1,687 mil. Kč
Výše přidělené dotace: 1,181 mil. Kč
Závazný termín dokončení 31. 10. 2021.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/20/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na akci „Oprava místní komunikace Pod lesem“ a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/20/4 bylo schváleno.

6. Schválení přijetí dotace „Oprava kapličky a pomníku padlých“
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj, program Podpora a rozvoj regionů, podprogram
Podpora obnovy a rozvoje regionu 2019+, Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů.
Rozpočet akce: 0,760 mil. Kč
Výše přidělené dotace: 0,265 mil. Kč
Závazný termín dokončení 31. 10. 2021.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/20/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj na akci „Oprava kapličky a pomníku padlých“ a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/20/5 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zápisu a obsahuje příjem dotace na rekonstrukci MŠ v příjmové
části rozpočtu a navýšení výdajů na stavbu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/20/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/20/6 bylo schváleno.
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8. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné se stížností občana na provádění výkopů při pokládce veřejného osvětlení na
č. par. 925/1. Stěžovatel uvádí, že při výkopech bylo narušeno uložení jeho kabelů vedení el. přípojky a
požaduje obnovení výkopu a položení nových kabelů. Zastupitelé se po diskuzi dohodli, že svolají jednání za
účasti stěžovatele, prováděcí firmy i obce.
V další diskuzi byl vznesen dotaz na možnost měření rychlosti projíždějících vozidel v obci. Ano, o povolení
k měření jsme zažádali Krajský dopravní inspektorát prostřednictvím Městské policie Mníšek p. Brdy. V části
obce ve směru na Bojov ale měření nebylo povoleno. Starostka od Městské policie zajistí kopii Rozhodnutí,
kde je to uvedeno.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ve 20:10 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 9/2020

Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2020.

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 1. 7. 2020
Svěšeno z úřední desky: 16. 7. 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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