Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01571/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 8/20
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 23. 11. 2020 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Kateřina Sitařová
Omluven: Ondřej Freudl
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:05 hodin. Konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno je 6 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. 8/20/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Herberta
Rájka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
8/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 13. 11. 2020 do 24. 11. 2020.
Předsedající navrhla doplnit program o bod:
• Dostavba vodovodů – řad A-část, A3 a B, dodatek smlouvy o dílo
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doplnění programu VZ 8/20 o bod:
• Dostavba vodovodů – řad A-část, A3 a B, dodatek smlouvy o dílo
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Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 8/20/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/20/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 8/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Podání žádosti o dotaci MMR 2020 – rekonstrukce MK
5. Podání žádosti o dotaci MMR 2020 – revitalizace OU, knihovna
6. Dobrovolný svazek obcí Mníšeckého regionu – vystoupení Měchenic ze svazku
7. Dostavba vodovodů – řad A-část, A3 a B, dodatek smlouvy o dílo
8. Rozpočtové opatření
9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 8/20/3 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
MŠ – dokončení obkladů vstupů. Dotace MF ČR již připsaná v plné výši (8 513 764 Kč) na účet obce, půjčka
4mil. od obce Čisovice (viz. Zasedání č. 7/20) splacená.
Výsadba stromů s podporou SFŽP v zahradě MŠ a na louce nad rybníkem.
Zakoupení desinfekce pro ošetřování povrchů vhodné i pro vnější prostředí, ochranných prostředků a
postřikovačů pro aplikaci desinfekce z dotace Nadace ČEZ pro JSDH obce.
Dostavba vodovodů a kanalizace v obci Klínec - vodovodní řady A, A3, dokončeny přípojky, probíhá oprava
komunikací.
Proběhla další jednání ohledně přípravy rekonstrukce silnice III. třídy v majetku Středočeského kraje.
V průběhu října dokončeno k I. etapě výstavby (úsek od odbočky na Všenory ke golfu Líšnice, včetně řešení
křižovatky u hřiště): dokumentace pro provedení stavby, rozpočet (76 mil. Kč), vysoutěžen technický dozor
stavby, připravena zadávací dokumentace pro zakázku na dodavatele stavby s předpokladem vyhlášení
12/2020. Stavba by měla být zahájena v roce 2021 a prováděna postupně dle jednotlivých stavebních
objektů. Pro kompletní realizaci v roce 2021 je stěžejní získání souhlasů vlastníků dotčených pozemků
s provedením stavby.
Proběhl mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu v omezeném rozsahu z důvodu nouzových
opatření. I přes omezení bylo odvezeno 30m3 velkoobjemového odpadu, 10m3 pneu, 3,5t železa a 2
nákladní auta vyřazených elektrospotřebičů (sbíraných celoročně v programu „recyklujte s hasiči“). 2x byl
přistavený také velkoobjemový kontejner na bio.
V delším časovém horizontu se věnujeme přípravě pojmenování ulic v obci, obnově infotabulí na
cyklostezkách mníšeckého regionu, označení stromů vysazených k příležitosti výročí významných událostí
pamětními tabulkami a stejně tak označení dřevěných soch v obci.
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4. Podání žádosti o dotaci MMR 2020 – rekonstrukce MK
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Předmětem žádosti je oprava povrchu místních komunikací dotčených stavbou vodovodního řadu A-část,
A3 a navazující místní komunikace od č. pop. 58 k 159.

Celkové rozpočtové náklady: 3 746 735,- Kč včetně DPH.
Dotace MMR ČR: max 80%
Spoluúčast obce: 756 735,- Kč
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/20/4:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací na opravu MK v obci Klínec a se spoluúčastí na
financování akce z rozpočtu obce dle podmínek dotační výzvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/20/4 bylo schváleno.

5. Podání žádosti o dotaci MMR 2020 – revitalizace OU, knihovna
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Předmětem žádosti je revitalizace objektu Obecního úřadu, zateplení budovy, kompletní oprava střešní
krytiny (zelená střecha), demolice stávajících garáží a kotelny, výstavba knihovny, změna zdroje vytápění
z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo a úprava celého veřejného prostranství plochy areálu OÚ.
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Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Celkové rozpočtové náklady: 6 541 300,- Kč včetně DPH.
Dotace MMR ČR: max. 80%
Spoluúčast obce: 1 311 300,- Kč
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/20/5:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova – Podpora obnovy veřejných budov na revitalizaci OU s knihovnou v obci Klínec a se
spoluúčastí na financování akce z rozpočtu obce dle podmínek dotační výzvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/20/5 bylo schváleno.
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6. Dobrovolný svazek obcí Mníšeckého regionu – vystoupení Měchenic ze svazku
Obec Klínec je členem dobrovolného svazku obcí Mníšeckého regionu (DSO). Jeden z členů svazku, obec
Měchenice, požádala o vystoupení ze svazku. Dle Stanov je k tomu potřeba schválit souhlas s dodatkem
Stanov DSO a s dodatkem Smlouvy o vytvoření DSO v zastupitelstvech všech členských obcí.
Návrh usnesení č. 8/20/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o vytvoření
dobrovolného svazku obcí Mníšecký region a Dodatek č. 3 ke stanovám DSO.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/20/6 bylo schváleno.

7. Dostavba vodovodů – řad A-část, A3 a B, dodatek smlouvy o dílo
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Při stavbě vodovodů byly vykázány méněpráce (užší výkop, změna technologie opravy komunikace) ve výši
860 tis. Kč a naopak vícepráce (23 přípojek, změna technologie opravy komunikace) v hodnotě 1, 065 tis.
Kč. Celkově se tak cena stavby navýší o cca 200tis Kč, z čehož 565tis Kč jsou náklady na přípojky, které
budou přefakturovány majitelům odběrných míst. Z důvodu stavby přípojek se také prodlužuje lhůta
k dokončení stavby do 12. 12. 2020.
Návrh usnesení č. 8/20/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje provedení méněprací a víceprací a
související Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení díla na akci „Klínec, dostavba vodovodu – řad A-část, A3
a B).
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/20/7 bylo schváleno.

8. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zápisu a obsahuje vratku nevyčerpané části dotace na volby do
zastupitelstev krajů, navýšení výdajů na svoz nebezpečného odpadu a výdaje na nákup prostředků proti
COVID (kryté příjmem dotace ČEZ, viz minulé zasedání).
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 8/20/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 8/20/8 bylo schváleno.

9. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutován byl zejména postup prací při probíhající stavbě vodovodu, komplikace při svozu odpadu
v uzavřených ulicích a způsob opravy dotčených komunikací.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:45 hod ukončila.
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Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 17/2020

Zápis byl vyhotoven dne 1. 12. 2020

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 1. 12. 2020
Svěšeno z úřední desky: 16. 12. 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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