Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Číslo jednací:

00107/21/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 1/21
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 25. 1. 2021 od 19:00 hodin
Přítomni: Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ivana Hánová
Radek Hlaváček
Kateřina Sitařová
Omluveni: Markéta Polívková, Ondřej Freudl
Průběh zasedání:
Místostarosta (předsedající) přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání v 19:04 hodin. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 5 zastupitelů, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

1. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Radka Hlaváčka a Herberta Rájka, zapisovatele Jana Doubravu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/21/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Radka Hlaváčka a Herberta
Rájka, zapisovatele Jana Doubravu.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/21/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
1/21 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 18. 1. 2021 do 26. 1. 2021.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/21/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 1/21:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Dodatek smlouvy o spolupráci – rekonstrukce silnice III/1025
5. Záměr – víceúčelové hřiště
6. Rozpočtové opatření
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/21/2 bylo schváleno.
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3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Místostarosta seznámil přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Změna odpadové legislativy – informace o změnách, dopadech na obce i občany, plánovaná opatření.
Změna UP č. 1 – jednání s Ministerstvem dopravy ohledně požadavku na stanovení koridoru pro rozšíření
dálnice.
MHD – výrazné navýšení doplatků obcí na ztráty veřejné dopravy. Pro obec Klínec nárůst o 42 %, nyní na
autobusovou dopravu hradíme 67 tis. Kč měsíčně. Jednání se Středočeským krajem.

4. Dodatek smlouvy o spolupráci
Předsedající seznámil přítomné s podrobnostmi.
Obec uzavřela v červnu 2015 se Středočeským krajem Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů pro akci
„III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice“, kterou se smluvní strany sdružily za účelem společného
postupu při zajištění projekčních a stavebních prací rekonstrukce zmíněné silnice. Smlouva mimo jiné
upravuje finanční závazky obou zadavatelů. Původní výše předpokládaných stavebních nákladů činila 36,5
mil Kč a obec se na těchto nákladech měla podílet 6,6%.
V průběhu projekčních prací se ukázalo, že stavba vyžaduje mnohem větší objem prací a tím i finančních
prostředků, než bylo původně uvažováno, a byla v květnu 2016 rozdělena na tři etapy. Na 1. etapu (úsek od
odbočky na Všenory přes křižovatku u hřiště k líšnickému golfu) je již vydané stavební povolení, je hotová
prováděcí dokumentace a připravuje se realizace. Rozpočet 1. etapy činí 76 mil Kč. Navýšení se ale netýká
stavebních objektů obce (chodníky, část veřejného osvětlení a dešťové kanalizace). Spoluúčast obce by tedy
byla mnohem vyšší, než bylo původně plánováno, proto přistupujeme k projednání dodatku, kterým se
mění spoluúčast obce na stavebních nákladech akce. Nově se bude týkat pouze stavebních objektů obce, tj.
rozpočtových nákladů ve výši cca 1,6 mil Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/21/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci
veřejných zadavatelů č. S-5497/DOP/2015 „III/1025 Bojov-Klínec, rekonstrukce silnice“ a dává starostce
pravomoc k podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/21/3 bylo schváleno.

5. Záměr – víceúčelové hřiště
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Bod programu bez usnesení.
Popis záměru, možnosti, spolupráce s TJ Klínec.

2

Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

6. Rozpočtové opatření
Místostarosta seznámil přítomné s obsahem posledního rozpočtového opatření z roku 2020, které provedla
starostka na základě pověření ZO. RO je přílohou č. 3 tohoto zápisu. Rozpočtovým opatřením byl upraven
rozpis rozpočtu (přesuny v rámci položek bez vlivu na schodek rozpočtu), byly navýšeny daňové příjmy.
Přidělené dotace, které nebyly vyčerpány v roce 2020, byly převedeny do r. 2021.
RO 1/2021 – příloha č. 4 – přesun dotace z r. 2020 na stavbu vodovodu, přijetí dotace na státní správu.
Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/21/4: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2020
a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/21/4 bylo schváleno.
7. Diskuze
Bod programu bez usnesení.
Na závěr místostarosta poděkoval přítomným za účast a zasedání v 19:35 hod ukončil.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 20/2020
4. Rozpočtové opatření č. 1/2020

Zápis byl vyhotoven dne 28. 1. 2021
Zapisovatel: Jan Doubrava

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Radek Hlaváček

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 28. 1. 2021
Svěšeno z úřední desky: 12. 2. 2021
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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