Obec Klínec
Zastupitelstvo Obce Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 1/18
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 29. 1. 2018 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Jan Dvořák
Herbert Rájek
Gregor Bukovianský
Ondřej Freudl
Omluveni: Kateřina Sitařová
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. Informace o činnosti
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.

2. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana Dvořáka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/18/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Jana Doubravu a Jana
Dvořáka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/18/1 bylo schváleno.
3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
1/18 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 17. 1. do 29. 1. 2018.
Předsedající navrhla doplnit program o body:
Dodatek nájemní smlouvy prodejna.
Nájemní smlouva k pozemku pro vedení vodovodu.
Veřejně prospěšné práce.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje doplnění programu VZ 1/18 o body:
5. Dodatek nájemní smlouvy prodejna
6. Nájemní smlouva k pozemku pro vedení vodovodu
7. Veřejně prospěšné práce
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Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 1/18/2 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 1/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 1/18:
1. Informace o činnosti
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu
4. Pošta Partner Jíloviště
5. Dodatek nájemní smlouvy prodejna
6. Nájemní smlouva k pozemku pro vedení vodovodu
7. Veřejně prospěšné práce
8. Rozpočtové opatření
9. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 1/18/3 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

4. Pošta Partner Jíloviště
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi. Česká Pošta oznámila v roce 2015 obci Jíloviště svůj
záměr na ukončení provozu pobočky pošty v obci. Jíloviště se rozhodlo zachovat provoz pobočky a
provozovat ji v režimu Pošta Partner. Provoz pobočky je bohužel ztrátový se ztrátou přes 200 000,- Kč/ročně.
Obec Jíloviště žádá okolní obce, které poštu využívají o spoluúčast na pokrytí ztráty. Obec Trnová již
podepsala darovací smlouvu v minulém roce a přispívá na provoz pobočky 50 000,- Kč ročně. Vzhledem
k využívání pobočky našimi občany navrhujeme schválení ročního příspěvku ve stejné výši, tj. 50 000,- Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/18/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje darovací smlouvu o příspěvku na provoz
Pošty Partner obci Jíloviště ve výši 50 000,- Kč ročně a dává starostce pravomoc uzavřít tuto smlouvu.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/18/4 bylo schváleno.
5. Dodatek nájemní smlouva prodejna
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Vzhledem k vysokým nákladům nájemce na vytápění a zájmu obce na udržení provozu prodejny,
navrhujeme schválení dodatku nájemní smlouvy o snížení nájemného v zimních měsících únor-květen na 3
000,- Kč/měsíc (běžné nájemné 5 000,- Kč/měsíc).
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/18/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje dodatek nájemní smlouvy na prodejnu
Klínec 76, který obsahuje snížení nájemného v zimních měsících únor-květen na 3 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/18/5 bylo schváleno.
6. Nájemní smlouva k pozemku pro vedení vodovodu
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Jedná se o stavbu vodovodu z roku 2005 bez stavebního povolení, které se dosud nepodařilo vyřídit
z důvodu provedení stavby na cizích pozemcích. Majitelé pozemku 736/1 požadují uzavření nájemní
smlouvy s ročním nájemným 1 700,- Kč/rok.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 1/18/6: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje nájemní smlouvu na část pozemku č. parc.
736/1, k. ú. Klínec za účelem výstavby a provozu veřejného vodovodu obce Klínec s ročním nájemným
1 700,- Kč a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/18/6 bylo schváleno.
7. Veřejně prospěšné práce
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Jedná se o uzavření Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu (dále jen
„Dohoda“). Úřad práce po splnění podmínek Dohody poskytne obci příspěvek, který plně pokryje náklady
na plat, včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na
veřejné zdravotní pojištění zaměstnance přijatého jako uchazeče o zaměstnání registrovaného u ÚP na práci
úklid a údržba obce, údržba zeleně. Obec Klínec vytváří toto místo pro poloviční úvazek, tj. 20hodin týdně.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/18/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje uzavření Dohody o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu a dává starostce pravomoc k jejímu podpisu.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/18/7 bylo schváleno.
8. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s plněním rozpočtu za rok 2017 a s obsahem rozpočtového opatření č.
19/2017, k jehož schválení dostala pravomoc na VZ č. 7/17. Poslední rozpočtové opatření upravuje navýšení
daňových příjmů a výdajů dle skutečnosti. Navýšené výdaje byly plně pokryty zvýšenými příjmy. Rozpočet
obce v roce 2017 byl přebytkový. Přebytek bude použitý na stavbu přivaděče vody v roce 2018. Plnění
rozpočtu – výkaz FIN 2-12 je přílohou č. 3 tohoto zápisu a rozpočtové opatření č. 19/17 je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření č. 1/2018 zahrnuje schválení příjmu dotace na přenesenou působnost obce, na volby
prezidenta a výdaje s tím spojené, a dar pro SDH schválený na VZ 7/17, který nebyl v roce 2017
uskutečněný a převádí se do roku 2018. Rozpočtové opatření je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 1/18/8: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí poslední rozpočtové úpravy roku
2017 provedené starostkou na základě pověření zastupitelů, schvaluje rozpočtové opatření č. 1/18 a dává
starostce pravomoc k podpisu darovací smlouvy pro SDH na dar 30 000,- Kč za pomoc obci v období
sucha v roce 2017.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 1/18/8 bylo schváleno.

16. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:45 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Výkaz FIN 2-12
4. Rozpočtové opatření č. 19/17
5. Rozpočtové opatření č. 1/18
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Zápis byl vyhotoven dne 30. 1. 2018
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno: 30. 1. 2018
Svěšeno: 16. 2. 2018
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