Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01323/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 7/20
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 23. 9. 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 19:03 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. 7/20/1: 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. 7/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
7/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 16. 9. 2020 do 24. 9. 2020.
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 7/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 7/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Rekonstrukce MŠ
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5. Oprava místní komunikace Pod Lesem – č. parc. 923/1, 727, 869
6. Veřejnoprávní smlouva Pošta Partner Jíloviště
7. Rozpočtové opatření
8. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 7/20/2 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.
Dne 10. 10. proběhla úspěšná kolaudace stavby „Revitalizace MŠ Klínec“, od pondělí 14. 9. je školka
v provozu.
Dostavba vodovodů a kanalizace v obci Klínec - dokončeny vodovodní řady A, A3, tento týden dostavba
řadu B, potom jednotlivé přípojky.
Administrace dotace z MMR oprava místní komunikace „Pod lesem“.
Oprava zvoničky, schodiště a pomníku padlých – dotace nebude uplatněna z časových důvodů.
Příprava voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2. a 3. října.
Vydání zpravodaje, do schránek v tomto týdnu.

4. Rekonstrukce MŠ
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Celkové náklady: 10 471 233,36 Kč včetně DPH.
Dotace MF ČR: 8 513 764 Kč.
Z důvodu opoždění proplacení dotace a blížící se splatnosti faktur dodavateli stavby, jsme se dohodli s obcí
Čisovice na bezúročné půjčce ve výši 4 mil Kč pro překlenutí doby do zaslání dotačních prostředků (nejdéle
do 30. 11. 2020, předpokládáme připsání dotačních prostředků do 2 týdnů, poté bude půjčka obratem
splacená).
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 7/20/3:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje bezúročnou půjčku od obce Čisovice ve výši 4 mil Kč za účelem
překlenutí doby do zaslání dotačních prostředků na akci „Revitalizace MŠ Klínec“ a dává starostce
pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/20/3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 7/20/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje provedení méněprací a víceprací a
související Dodatek Smlouvy o dílo č. 2 na Revitalizaci MŠ Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/20/4 bylo schváleno.
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5. Oprava místní komunikace Pod lesem – č. parc. 923/1, 727, 869
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 „Pod lesem“.
8. 9. 2020 byly osloveny 3 firmy, o kterých je nám známo, že mají potřebnou kvalifikaci, výzva byla zároveň
vyvěšená na úřední desce obce a na profilu zadavatele obce Klínec v NEN, čímž se stala otevřená všem
uchazečům. V termínu podání 16. 9. 2020 bylo podáno 8 nabídek, z nichž podle ekonomického kritéria
nejnižší nabídková cena byla hodnotící komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy AZ VIA s. r. o.
s nabídkovou cenou 888 600,- Kč bez DPH, 1 075 206,- Kč včetně DPH.
Stavbu budeme provádět v termínu 4-8/2021 z dotačních prostředků MMR ČR.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 7/20/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doporučení hodnotící komise na výběr
dodavatele stavebních prací na akci „Oprava místní komunikace Pod lesem – č. parc. 923/1, 727, 869“ a
dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem AZ VIA s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/20/5 bylo schváleno.

6. Veřejnoprávní smlouva Pošta Partner Jíloviště
Jako v minulých letech 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. 7/20/6: 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. 7/20/6 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zápisu a obsahuje úpravu částky (navýšení) dotace na
revitalizaci MŠ, příjem dotace a úpravu výdajů na organizaci krajských voleb a navýšení výdajů na opravy
veřejného osvětlení a platby DPH. Výdaje pokryjeme přesunem prostředků plánovaných na organizaci
regionálních Her bez hranic, které se letos neuskuteční, schodek rozpočtu se tak nebude zvyšovat.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 7/20/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 7/20/7 bylo schváleno.
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8. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutována byla úprava dopravního značení na křižovatce „U Hřiště“, které je nepřehledné a matoucí.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:36 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 14/2020

Zápis byl vyhotoven dne 24. 9. 2020

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 24. 9. 2020
Svěšeno z úřední desky: 12. 10. 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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