Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01449/21/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 5/21

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 16. 11. 2021 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Ivana Hánová
Kateřina Sitařová
Radek Hlaváček
Ondřej Freudl
Herbert Rájek
Omluveni: Jan Doubrava, místostarosta

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 Ondřeje Freudla a Herberta Rájka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/21/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Ondřeje Freudla a Herberta
Rájka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/21/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
5/21 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 9. 11. 2021 do 17. 11. 2021.
Před dalším hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 5/21/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 5/21:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Výběrové řízení „Administrátor dotace a výběrového řízení na dodavatele stavby na akci Revitalizace a
dostavba bytového domu Klínec“
5. Podání žádostí o dotace z MMR ČR
6. Zakoupení vozidla na údržbu obce
7. Rozpočtové opatření
8. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 5/21/2 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 pokračování založení Svazkové školy, zajištění kapacity školství pro příští rok: 14 obcí
regionu je ve shodě na založení Dobrovolného svazku obcí, který by zřídil právnickou osobu Svazková škola
Mníšecko (název ještě není finálně odsouhlasený). Nyní připravujeme návrh Stanov a zakládací smlouvy,
řešíme výši finančních podílů, vše musí schválit jednotlivá zastupitelstva členských obcí (prosinec 2021).
Podíly jsou rozpočítány podle počtu rezervovaných míst v nové škole. Náklady na výstavbu školy se nyní
pohybují okolo 1mil Kč na jedno místo kapacity školy. Celková kapacita Svazkové školy bude 2x9 tříd tj. 540
žáků, předpokládané náklady na výstavbu činí 540 mil Kč. Dotace MŠMT nepokryje celé náklady, značnou
část musí doplatit obce ze svých rozpočtů. Starostka obce je členem pracovní skupiny, která založení Svazku
připravuje. Předpokládané dokončení stavby je v roce 2025-2026, do té doby bude škola provozována
v pronajatých prostorách (již od příštího školního roku).
Dobrovolný svazek Technické služby Brdy a Hřebeny – založení Brdské odpadářské společnosti – Svazek obcí
na členské schůzi odsouhlasil založení Brdské odpadářské společnosti s. r. o. (BOS), společnost byla v září
zapsána do obchodního rejstříku. Proběhlo výběrové řízení na ředitele společnosti, kterým se stal Ing. Jan
Marek. Máme zajištěný pronájem svozového vozidla na dobu, než zakoupíme vlastní vozidlo, jsou uzavřené
pracovní smlouvy se zaměstnanci svozové posádky, uzavřené smlouvy se skládkou Příbram. Na profilu
zadavatele (BOS) je vypsané výběrové řízení na dodávku svozového vozidla. BOS by měla začít svážet
v Mníšku p. B. od 10. prosince, od 1. 1. 2022 v Novém Kníně, Klínec spolu s dalšími obcemi od 1. 4. 2022.
Občané obdrží podrobné informace formou radničních listů, které budou přílohou zpravodaje.
Příprava rozpočtu 2022 – finanční výbor projednal návrh rozpočtu 2022, návrh bude vyvěšený a
projednávaný zastupitelstvem obce na prosincovém veřejném zasedání.
Projektová dokumentace zvonička, pomníky padlým – zpracována studie, odsouhlasená stavebním
výborem, nyní projektant rozpracovává stavební dokumentaci.
Ulice (Informační systém obce) – zastupitelé připravují zavedení Informačního systému obce, kterým
pojmenují ulice v obci. Nebude nutná výměna dokladů a sídel právnických osob.
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Intenzifikace ČOV – dokumentace zpracována, podání žádosti o SP.
Veřejné dětské hřiště u MŠ – úpravy, doplnění nových herních prvků na veřejné hřiště u školky (klouzačka,
interaktivní tabule), částečně kryto z daru ACE Development (stavebník několika RD v obci) 20 000,- Kč.
Vánoční trhy – připravujeme 11. 12. 2021.

4. Výběrové řízení „Administrátor dotace a výběrového řízení na dodavatele stavby na akci
Revitalizace a dostavba bytového domu Klínec“
Předsedající seznámila přítomné s obsahem 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 jsou činnosti spojené s výběrovým řízením na
dodavatele stavby, zpracování dotačního projektu, dotační management v průběhu čerpání a závěrečné
vyhodnocení dotace na stavbu Revitalizace a dostavba bytového domu Klínec.
15. 10. 2021 byly osloveny 3 firmy, o kterých je nám známo, že mají potřebnou kvalifikaci, výzva byla
zároveň vyvěšená na úřední desce obce, čímž se stala otevřená všem uchazečům. V termínu podání 25. 10.
2021 byly podány 4 nabídky, z nichž podle ekonomického kritéria nejnižší nabídková cena byla hodnotící
komisí vyhodnocena jako nejvýhodnější nabídka firmy AQE legal. s. r. o. s nabídkovou cenou 145 000,- Kč
bez DPH.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/21/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doporučení hodnotící komise na výběr
Administrátora dotace a výběrového řízení na dodavatele stavby na akci „Revitalizace a dostavba
bytového domu Klínec“ a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem AQE legal, s.
r. o.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/21/3 bylo schváleno.

5. Podání žádostí o dotace
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Připravujeme podání 3 žádostí o dotace z aktuální výzvy MMR ČR.
Rekonstrukce místní komunikace č. parc. 864/1
Předmětem žádosti je rekonstrukce místní komunikace č. parc. 864/1, včetně řešení celého uličního
prostoru, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení. Na projekt je zpracovaná projektová dokumentace a
vydáno Stavební povolení.
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Celkové rozpočtové náklady: 14,3 mil.,- Kč včetně DPH (11,8 mil Kč bez DPH).
Dotace MMR ČR: max 80%
Spoluúčast obce: min. 2,86 mil,- Kč
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/21/4:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova – Podpora obnovy místních komunikací na opravu MK č. parc. 864/1 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. 5/21/4 bylo schváleno.
Revitalizace Obecního úřadu, 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. Žádost
už jsme jednou podávali, ale nebyli jsme úspěšní. Rozpočet byl aktualizován na současné ceny.
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Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Celkové rozpočtové náklady: 8,833 mil. Kč včetně DPH (7,334 mil Kč bez DPH).
Dotace MMR ČR: max. 80%
Spoluúčast obce: 1,8 mil. Kč
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/21/5:
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. 5/21/5 bylo schváleno.
Herní prvky na louce nad rybníkem
Předsedající seznámila přítomné s dalšími podrobnostmi.
Předmětem žádosti je dodávka a montáž 3 herních prvků (vícemístné houpadlo ve tvaru kanoe, houpačka
hnízdečko a prolézačka malé lanové centrum) a souvisejícího mobiliáře (odpadkový koš, info cedule)
Celkové rozpočtové náklady: 0,32 mil. Kč včetně DPH (0, 262 mil Kč bez DPH).
Dotace MMR ČR: max. 80%
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Spoluúčast obce: 63 400,- Kč
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/21/6:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR z programu Podpora obnovy a
rozvoje venkova – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, na herní prvky u
rybníka 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. 5/21/6 bylo schváleno.

6. Zakoupení vozidla pro údržbu obce
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Na konci října bohužel nebyla obecní multikára ani po opakovaných opravách pojízdná a rozpočet dalších
oprav stanovený odborným servisem výrazně převyšoval cenu vozidla. Nákup novějšího vozidla jsme
plánovali na příští rok, ale s ohledem na provádění potřebných prací údržby obce bylo nutné ho pořídit
neodkladně. Vyhodnocením dostupných nabídek a poptávkou na trhu bylo jako nejvhodnější vybráno
vozidlo Ford Tranzit se sklápěcí nástavbou za pořizovací cenu 299 000,- Kč bez DPH. Vozidlo bylo
zkontrolováno odborným servisem nezávislým na dodavateli.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření.
Návrh usnesení č. 5/21/7: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí zakoupení vozidla pro údržbu obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/21/7 bylo schváleno.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 3 tohoto zápisu a obsahuje navýšení výdajů na paragrafu „údržba obce“
o částku spojenou s nákupem vozidla. Prostředky byly přesunuty z paragrafu „místní správa“ kde letos
nebudou vyčerpány. Rozpočtové opatření nemá vliv na celkové rozpočtované výdaje obce.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 5/21/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 5/21/8 bylo schváleno.

8. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Přítomní občané požádali starostku obce o zajištění ořezání keře u zastávky Klínec-hřiště a úpravu obecní
cesty č. parc. 865.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 20:10 hod ukončila.
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Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 5/2021

Zápis byl vyhotoven dne 18. 11. 2021

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé:

1. Ondřej Freudl

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 23. 11. 2021
Svěšeno z úřední desky: 8. 12. 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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