Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01260/21/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 4/21

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 22. 9. 2021 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Kateřina Sitařová
Radek Hlaváček
Omluveni: Ivana Hánová
Ondřej Freudl
Herbert Rájek

Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:02 hodin. Konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomni jsou 4 zastupitelé, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

1. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Kateřinu Sitařovou a Jana Doubravu, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/21/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Kateřinu Sitařovou a Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/21/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
4/21 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 14. 9. 2021 do 23. 9. 2021.
Předsedající navrhla doplnit program o bod:
• Plán rozvoje sportu
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/21/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doplnění programu VZ 4/21 o bod:
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• Plán rozvoje sportu
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Usnesení č. 4/21/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/21/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 4/21:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Odpady – Dobrovolný svazek obcí technické služby Brdy a Hřebeny
5. Věcné břemeno – přípojka NN pro č.p. 41/2
6. Žádost o dotaci – čištění rybníka
7. Plán rozvoje sportu
8. Rozpočtové opatření
9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/21/3 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Školství – informace o zřízení Svazkové školy, zajištění kapacity školství pro příští rok.
Autobusová doprava – jízdní řády od září zpět v rozsahu před omezeními z důvodu covid (březen 2021).
Podařilo se nám vyjednat navýšení plateb za dopravní obslužnost od Středočeského kraje, čímž došlo
k snížení plateb obce. Obec nyní hradí 43,2 tis Kč měsíčně, v období leden-březen jsme na hromadnou
dopravu dopláceli 66 tis Kč měsíčně. Od roku 2022 by měly platit nové Standardy dopravní obslužnosti
Středočeského kraje. V rámci Stř. kraje jsou nyní obrovské rozdíly ve výši doplatků obcí a náš region patří k
těm, které doplácejí nejvíce. Po uplatnění nových Standardů by se nám měly platby výrazně snížit.
Železnice – Středočeský kraj oznámil záměr zrušení vlakové dopravy na trati 210 v úseku Čisovice-Dobříš.
Obce, kterých se to týká, vyjednaly zachování vlakové dopravy, ovšem za podmínky vyšší finanční
spoluúčasti obcí.
Modernizace D4 – v obci Jíloviště se setkalo s velkou nevolí občanů projednávání Návrhu Změny územního
plánu Jíloviště, kterou měla být zapracována Studie modernizace D4. V těchto dnech jsme byli osloveni obcí
Jíloviště ohledně návrhu na přesun nájezdu/sjezdu na D4 do prostoru odbočky na Trnovou nebo až na
území obce Klínec v místě přemostění silnice na Všenory. Jedná se o prvotní úvahy, ke kterým nemáme
bližší informace, ale zatím se nám varianta na území obce Klínec nejeví jako vhodná z důvodu výrazného
zvýšení dopravní zátěže naší obce. Modernizace D4 je stále ve stadiu projednávání studie. Za naši obec jsme
dosud řešili zejména autobusovou dopravu –rychlé autobusové spojení do Prahy, tj. zajištění bezpečných
koridorů pro možnost zachování zastávek na dálnici, alternativně navýšení spojů a zastávek v obci. Realizace
se předpokládá (v ideálním případě) za cca 10 let.
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Developerské projekty – RD naproti hřišti, RD Kouty – obec připravuje plánovací smlouvy s investory nových
rozvojových lokalit (jedná se o zastavitelná území, která jsou v územím plánu obce již od r.2000, resp.
2005).
Více informací ve zpravodaji.

4. Odpady – Dobrovolný svazek obcí Technické služby Brdy a Hřebeny
Předsedající informovala přítomné o založení Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny a
zvolení předsednictva svazku ve složení:
Předseda: Magdalena Davis (Mníšek p. Brdy)
1.místopředseda: Markéta Polívková (Klínec)
2.místopředseda: Daniel Březina (Zahořany)
Člen: Vladimír Dlouhý (Jíloviště)
Člen: Zdeněk Pekárek (Trnová)
Členské příspěvky 10 Kč/obyv/rok, tj. pro Klínec za rok 2021: 7610,- Kč.
Členská schůze DSO odsouhlasila založení společnosti Brdská odpadářská společnost, s. r. o., jejímž 100%
vlastníkem je svazek obcí. Nyní probíhá zápis do rejstříku firem. Pro rozjezd společnosti byl v souladu se
schválenými Stanovami (viz VZ č. 3/21) stanovený jednorázový vratný finanční příspěvek, který složí každá
členská obec svazku ve výši 200,- Kč/obyv., tj pro Klínec 152 200,- Kč.
Vstup obce Klínec do DSO, Stanovy a zakládající smlouvu projednalo ZO Klínec na veřejném zasedání č.
3/21.
Návrh usnesení č. 4/21/4:
Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí rozhodnutí členské schůze DSO Technické služby Brdy a
Hřebeny o volbě předsednictva, stanovení výše členských poplatků a vratné jistiny.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/21/4 bylo schváleno.
Starostka navrhla ZO podání výpovědi smlouvy o poskytování služeb firmě Komwag, a. s. do 30. 9. 2021
(výpovědní lhůta 6 měsíců, tj. výpověď k 31. 3. 2022).
Návrh usnesení č. 4/21/5:
Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje starostku podáním výpovědi firmě Komwag, a. s. k 31. 3. 2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/21/5 bylo schváleno.

5. Věcné břemeno – přípojka NN pro č. p. 41/2
Předsedající seznámila přítomné s žádostí o souhlas obce se stavbou elektro přípojky k pozemku č. parc.
41/2 přes obecní komunikaci č. parc. 856/1, k. ú. Klínec. Záměr obce uzavřít smlouvu o věcném břemeni a
dohodu o umístění stavby byl zveřejněný dle §39 zákona o obcích na úřední desce a e-desce od 14. 7. do
30. 7. 2021. Žádná jiná žádost ani námitka podána nebyla.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 4/21/6: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí se zřízením věcného břemene a práva
stavby k části pozemku č. parc. 856/1, k. ú. Klínec v rozsahu žádosti, za účelem stavby přípojky NN.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/21/6 bylo schváleno.

6. Žádost o dotaci – čištění rybníka
Starostka požádala pana místostarostu, aby seznámil přítomné s podrobnostmi dotační výzvy a projektové
dokumentace na vyčištění obou obecních rybníků, stavebních úprav zejména na Velkém rybníce (oprava
stavidla a břehů rybníka), čištění koryta potoka v obci. Na zpracování projektové dokumentace jsme čerpali
dotaci Středočeského kraje z programu „Včasná příprava projektů“
MZem ČR vypisuje výzvy k podání žádostí o dotaci na čištění rybníků z programu Podpora opatření na
drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.
Podmínky dotace:
Termín podání žádosti: průběžně
Maximální dotace je 2 mil Kč a zároveň do 350,- Kč/m3 vytěženého sedimentu.
Rozpočet akce: 2,22 mil Kč včetně DPH (ocenění 2020)
Minimální spoluúčast: 30 % z celkových nákladů akce.
Udržitelnost projektu: 10 let
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/21/7: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci MZem ČR
z programu Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích na akci „čištění
rybníků v obci Klínec“ a se spoluúčastí z rozpočtu obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/21/7 bylo schváleno.

7. Plán rozvoje sportu
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi a s obsahem Plánu rozvoje sportu na území obce Klínec. Plán
je povinným strategickým dokumentem, který musí mít každá obec zpracovaný.
Aktuálně tento dokument dokládá TJ Klínec jako povinnou přílohu své žádosti o dotaci na zateplení objektu
tělocvičny včetně výměny zdroje vytápění. Starostka uvedla, že v případě, že TJ Klínec dotaci na tento
projekt získá, projednají zastupitelé mimořádnou podporu obce pro TJ Klínec na spoluúčast na této
investiční akci.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření.
Návrh usnesení č. 4/21/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje plán rozvoje sportu na území obce Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/21/8 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
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Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu a obsahuje přesun prostředků z „vzhled obcí“ na „dětské
hřiště“, příjmy a výdaje spojené s volbami do PS, navýšení výdajů na odvedené DPH a navýšení výdajů na
odpadech – jednorázový finanční vklad do DSO Technické služby Brdy a Hřebeny.
Vzhledem k tomu, že předešlými rozpočtovými úpravami došlo k navýšení příjmové části rozpočtu, je
schodek rozpočtu i přes navýšení výdajů rozpočtovým opatřením č. 4/2021 celkově nižší než při schvalování
rozpočtu. Schodek rozpočtu je plně krytý přebytky hospodaření z minulých let.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/21/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
4
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/21/9 bylo schváleno.

13. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 20:10 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 4/2021

Zápis byl vyhotoven dne 23. 9. 2021.

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Kateřina Sitařová

……………………………………………………..

2. Jan Doubrava

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 29. 9. 2021
Svěšeno z úřední desky: 14. 10. 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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