Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01208/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 6/20
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 31. 8. 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 19:08 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. 6/20/1: 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. 6/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
6/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 24. 8. 2020 do 1. 9. 2020.
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 6/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova
5. Rekonstrukce MŠ
1

Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

6. Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
7. Rozpočtové opatření
8. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 6/20/2 bylo schváleno.
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3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
V průběhu prázdnin pokračovala stavba „Revitalizace MŠ Klínec“, byla zahájena další etapa „Dostavby
vodovodů a kanalizace v obci Klínec“ vodovodní řady A, A3 a B, proběhla pokládka asfaltu a kolaudace
stavby vodovodu A2 a kanalizace stoky P.
Administrace dotací z MMR (oprava místní komunikace „Pod lesem“, oprava zvoničky, schodiště a pomníku
padlých).
Založení MAS Hřebeny.
Jednání ohledně studie modernizace D4.
Spolupráce s obcemi regionu v řešení odpadového hospodářství.
Příprava voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2. a 3. října.
Odečty vodoměrů budeme provádět 12. – 13. 9. 2020.
Vydání zpravodaje, do schránek v druhé 2. polovině září.

4. Schválení přijetí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo poskytnutí dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova.
Dotace ve výši 690 000,- Kč je určena na akci „Dostavba kanalizace a vodovodu v obci Klínec – vodovod A2,
stoka P“. Stavba byla již dokončena, po podpisu smlouvy s poskytovatelem budeme ihned žádat o
proplacení. Celkové náklady stavby činily 894 905,- Kč bez DPH.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/20/3:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
obnovy venkova ve výši 690 000,- Kč a dává starostce pravomoc k podpisu veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/20/3 bylo schváleno.

5. Rekonstrukce MŠ
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
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Dne 15. 6. 2020 jsme zahájili stavbu „Revitalizace MŠ Klínec“ a i přes řadu komplikací spojených
s rekonstrukcí staré budovy se daří dodržet slíbený termín. Kolaudace 10. 9., zahájení provozu 14. 9. 2020.
V průběhu stavby jsme bohužel často řešili vícepráce. U takto rozsáhlé rekonstrukce starého objektu jsme
se toho obávali a rezervu v rozpočtu za tímto účelem vytvořili, v souvislosti se schválením víceprací není
nutné provádět rozpočtové opatření.
Poděkování zhotoviteli stavby, firma Renastav – termín (v PD 4 měsíce, práce so, ne, provedení prací,
kvalita…).
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/20/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje provedení víceprací a Dodatek Smlouvy o
dílo č. 1 na Revitalizaci MŠ Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/20/4 bylo schváleno.

6. Dohoda mezi obcemi o zajištění provozování veřejného pohřebiště
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Každá obec má nově zákonnou povinnost mít smluvně ošetřené místo pro případ zajišťování sociálního
pohřbu. Protože obec Čisovice nemá vlastní hřbitov, požádala o pronájem jednoho urnového místa nás.
Místo bude pronajaté za standardních podmínek k pronájmu hrobového místa na obecním hřbitově.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/20/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Dohodu mezi obcemi o zajištění
provozování veřejného pohřebiště a dává starostce pravomoc k podpisu Dohody.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/20/5 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zápisu a obsahuje příjem z RUD na pokrytí snížení daňových
příjmů obcí v důsledku vládních koronavirových opatření, dotaci na dostavbu vodovodu, výdaje na
organizaci krajských voleb (bude kryto dotací) a navýšení výdajů na územní plánování. Navýšení výdajů
pokryjeme přesunem prostředků plánovaných na organizaci regionálních Her bez hranic, které se letos
neuskuteční.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/20/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/20/6 bylo schváleno.
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8. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:40 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 12/2020

Zápis byl vyhotoven dne 2. 9. 2020

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 2. 9. 2020
Svěšeno z úřední desky: 18. 9. 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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