Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01889/18

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 9/18

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 19. 12. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Ivana Hánová
Radek Hlaváček
Omluvena: Kateřina Sitařová
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 18:00 hodin diskuzí s přítomnými o
novém systému a platbách za svoz odpadů. 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. 9/18/1: 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. 9/18/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
9/18 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 11. 12. do 20. 12. 2018.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 9/18:
1. Určení ověřovatelů zápisu
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2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce
5. Rozpočet obce na rok 2019
6. Střednědobý rozpočtový výhled a rozpočet MŠ Klínec
7. Inventarizace
8. Obecně závazná vyhláška - odpady
9. Veřejnoprávní smlouva – přestupková komise
10. Směrnice obce k zadávání zakázek malého rozsahu
11. Úprava stanov VOK – sdružení obcí vodovod Mníšecko
12. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
13. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 9/18/2 bylo schváleno.
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3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Společenské akce - Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka pro děti, Vánoční trhy, Betlémské světlo
– poděkování pořadatelům.

4. Střednědobý rozpočtový výhled obce
Předsedající vysvětlila proces přípravy rozpočtu obce a seznámila přítomné se střednědobými rozpočtovými
výhledy na příští 3 roky. Střednědobé rozpočtové výhledy jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Před hlasováním
dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy na roky
2019, 2020, 2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/18/3 bylo schváleno.

5. Rozpočet obce na rok 2019
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtu sestaveného na
rok 2018 a stavu čerpání ke dni sestavování (31. 10. 2018). Návrh rozpočtu byl projednán finančním výborem
a zveřejněn na úřední desce a e-desce od 4. 12. 2018 do 20. 12. 2018. Rozpočet je navržen jako přebytkový,
s přebytkem 72 037,-Kč. Při sestavování rozpočtu byl kladen důraz na investiční výdaje, v příštím roce
předpokládáme investiční výdaje 2,5 mil. Kč na rekonstrukce a výstavby silnic, 0,5 mil Kč na
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výstavby a obnovu vodovodů, opravy a rekonstrukce obecních budov (projektové dokumentace 0,35 mil Kč),
0,3 mil Kč na veřejné osvětlení atd. V případě zahájení rekonstrukce krajské komunikace, související výstavby
chodníků a veřejného osvětlení, využijeme naspořený přebytek hospodaření z minulých let. Úvěr z roku 2004
na kanalizaci bude do 31. 12. 2018 splacený, rozpočet na rok 2019 již tedy není zatížený splátkami úvěru
(2004-2018 0,5 mil Kč ročně).
Schválený rozpočet obce na rok 2019 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přebytkový rozpočet obce Klínec na rok
2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/4 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav navrhuje pověřit
starostku provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2018.
Návrh usnesení č. 9/18/5: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje provedením posledního rozpočtového
opatření roku 2018 starostku obce. Ta v případě potřeby rozpočtové opatření provede a na prvním zasedání
roku 2019 bude o změnách zastupitelstvo obce informovat.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav dále navrhuje pověřit
starostku prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku 2019 na straně příjmů.
Návrh usnesení č. 9/18/6: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje starostku k provádění rozpočtových opatření
v rámci rozpočtové skladby v průběhu roku 2019 na straně příjmů.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/18/6 bylo schváleno.

6. Střednědobý rozpočtový výhled a rozpočet Mš Klínec
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Paní ředitelka Mateřské školy připravila střednědobé rozpočtové výhledy MŠ Klínec na období 2019-2021 a
předložila je spolu s návrhem rozpočtu MŠ ke schválení zastupitelstvu obce. Rozpočet MŠ byl navržen jako
vyrovnaný, s příspěvkem obce 318 000,- Kč a tato částka je zároveň závazným ukazatelem. Předsedající dále
navrhuje stanovit jako závazné ukazatele položky rozpočtu č. 501 310, 501 400, 518 480, 518 490, 512 300.
Platby budou poukazovány na účet MŠ čtvrtletně. Střednědobé rozpočtové výhledy MŠ jsou přílohou č. 5
tohoto zápisu, rozpočet MŠ je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
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Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy MŠ na
období 2019-2021, vyrovnaný rozpočet MŠ Klínec na rok 2019, výši příspěvku obce 318 000,- Kč, závazné
ukazatele a rozpis plateb.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/7 bylo schváleno.

7. Inventarizace
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Inventarizace majetku obce bude provedena ke dni 31. 12. 2018 a to ve dnech od 20. 12. 2017 do 31. 1. 2018.
Navržení členové inventarizační komise:
Ivana Hánová - předseda komise
Herbert Rájek – člen komise
Kateřina Sitařová – člen komise
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje vyhlášení inventarizací za rok 2018 a
současně schvaluje složení inventarizační komise tak, jak bylo navrženo.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/8 bylo schváleno.

8. Obecně závazná vyhláška - odpady
Předsedající seznámila přítomné se změnami, které OZV obsahuje.
Jak jsme již informovali na minulých zasedáních, z důvodu výrazného navýšení plateb za vyvážení směsného
komunálního odpadu zavádí obec nový systém plateb podle zákona o odpadech, tj. v závislosti na objemu
vyprodukovaného odpadu. Občané dostali v těchto dnech podrobné informace a návod pro registraci do
nového systému v obecním zpravodaji. Informace jsou též dostupné na www.obecklinec.eu. Obecní úřad je
připravený vysvětlit jakékoliv nejasnosti nebo pomoci s vyplněním registračních formulářů. Nový systém
bude platný od 1. 1. 2019, ale do 31. 3. 2019 je stanoveno přechodné období k vysvětlení, registraci a
zavedení nového systému. OZV je přílohou č. 7 zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2018 o
poplatku za komunální odpad.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/9 bylo schváleno.
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9. Veřejnoprávní smlouva – přestupková komise
Předsedající seznámila přítomné s předmětem smlouvy.
V souladu s ustanovením § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a
s ustanovením § 105 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, budou orgány
města Mníšek pod Brdy vykonávat namísto orgánů obce Klínec v jejím správním obvodu přenesenou
působnost na úseku projednávání přestupků. Výše ročního poplatku obce Klínec za výkon této přenesené
působnosti je sjednaný na 12 000,- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/10: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s Městem Mníšek
pod Brdy, které bude namísto obce Klínec na základě této smlouvy vykonávat přenesenou působnost na
úseku projednávání přestupků.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/10 bylo schváleno.

10. Směrnice obce k zadávání zakázek malého rozsahu
Předsedající seznámila přítomné s předmětem smlouvy.
Zastupitelé projednali úpravy Směrnice č. 1/2015 o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a navrhují
ke schválení nové znění směrnice č. 2/2018, která obsahuje změny – do směrnice byla zapracována možnost
výběru dodavatele energie prostřednictvím energetické optimalizace, byly upraveny postupy v případě
financování zakázky z dotačních titulů a navyšují se limity u zakázek zadávaných dle směrnice v první
kategorii. Ostatní ustanovení se přebírají ze směrnice č. 1/2015. Směrnice je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/11: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje směrnici č. 2/2018 o Zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/11 bylo schváleno.

11. Úprava stanov VOK – sdružení obcí vodovod Mníšecko
Předsedající seznámila přítomné s obsahem Dodatku č. 4.
Dodatek stanov vypouští konkrétní jména starostů zastupujících členské obce, tak aby nemuselo při každé
změně docházet k úpravě stanov svazku.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/12: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Dodatek č. 4 Stanov dobrovolného svazku
obcí VOK Mníšek pod Brdy.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/12 bylo schváleno.
12. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019
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Předsedající seznámila přítomné s obsahem projednávaného bodu.
Při sestavení kalkulace ceny vodného a stočného jsme vycházeli dle zákonných požadavků z
předpokládaných nákladů na provoz vodovodů a kanalizací se zahrnutím prostředků na obnovu
infrastrukturního majetku. U ČOV dále vycházíme z finanční ekonomické analýzy na základě které jsme získali
dotaci na intenzifikaci a rekonstrukci ČOV. Obec Klínec, která je provozovatelem vodovodů a kanalizací do
kalkulace nezahrnuje žádný zisk. V loňském roce naopak vzhledem k dovozu vody v době nedostatku náklady
na vodném převýšily výnosy – obec dotovala provoz vodovodu ze svého rozpočtu.
Dle sestavené kalkulace navrhujeme stanovení ceny stočného od 1. 1. 2019 na 33,94 Kč bez DPH, tj. 39,00 Kč
s DPH. Cena stočného placená paušální částkou se tak zvýší na 1405 Kč/osobu rok včetně DPH – vychází ze
směrného čísla daného Vyhláškou MZe 36 m3/os/rok.
Cena vodného se od 1. 1. 2019 zvyšuje na 35,00 Kč bez DPH, tj. 40,25 Kč s DPH.
Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2019 je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/18/13: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje cenu vodného a stočného od 1. 1. 2019 na
40,25 Kč/m3 vodné a 39,00 Kč/m3 stočné. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/18/13 bylo schváleno.

13. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutovány byly možnosti úprav prostorů pro kontejnery na tříděný odpad, které obec plánuje provést
v příštím roce a jejich rozmístění v zástavbě.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:20 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové výhledy 2019-2021
4. Schválený rozpočet na rok 2019
5. Rozpočtové výhledy Mš 2019-2021
6. Schválený rozpočet Mš Klínec na rok 2019
7. OZV č. 4/18
8. Směrnice č. 2/2018
9. Stanovení ceny vodného a stočného

Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2018
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..
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2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 20. 12. 2018
Svěšeno z úřední desky: 5. 1. 2019
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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