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

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 9/16
Místo konání: Obec Klínec – sál hasičské zbrojnice v Klínci
Doba konání: 19. 12. 2016 od 18:00 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 18:05 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.
Podání žádosti o dotaci na herní prvky na zahradu Mš Klínec, hřiště by mělo být částečně přístupné
veřejnosti.
Žádost o dotaci do programu EFEKT – výměna svítidel v obci, podání žádosti do konce roku 2016.
Přivaděč – dokončujeme žádost o dotaci na SFŽP, podání do 18. 1. 2017.

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. 9/16/1: 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. 9/16/1 bylo schváleno.
3. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
9/16 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 12. 12. do 20. 12. 2016.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 9/16/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 9/16:
1. Informace o činnosti
2. Určení ověřovatelů zápisu
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3. Schválení programu
4. Rozpočtové výhledy 2017, 2018, 2019
5. Rozpočet obce na rok 2017
6. Rozpočet mateřské školy
7. Inventarizace
8. Smlouva o partnerství – škola Mníšek pod Brdy
9. Rozpočtové opatření č. 15/2016
10. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 9/16/3 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

4. Rozpočtové výhledy 2017, 2018, 2019
Předsedající vysvětlila proces přípravy rozpočtu obce a seznámila přítomné s rozpočtovými výhledy na příští
3 roky. Rozpočtové výhledy jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Před hlasováním dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/16/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové výhledy na roky 2017, 2018,
2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/16/4 bylo schváleno.
5. Rozpočet obce na rok 2017
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Návrh rozpočtu obce na rok 2017 byl sestaven podle rozpočtového výhledu, byl projednán se zastupiteli a
zveřejněn na úřední desce a e-desce od 1. 12. 2016 do 20. 12. 2016. Rozpočet je navržen jako schodkový,
se schodkem 420 166,- Kč, schodek rozpočtu bude krytý z přebytků minulých let. Výdaje jsou navýšeny
zejména splátkou podílu na hlavním řadu přivaděče vody ve výši 1 601 866,- a dalších plánovaných výdajů
souvisejících se stavbou přivaděče vody (1 000 000,- Kč). I v roce 2017 splácíme další část úvěru z roku
2005 na dostavbu kanalizace v obci ve výši 505 000,- Kč/rok. Úvěr bude doplacený v roce 2018.
Rozpočet obce na rok 2017 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/16/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje schodkový rozpočet obce Klínec na rok
2017 a souhlasí s pokrytím schodku z úspor minulých období.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/16/5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav navrhuje pověřit
starostku provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2016.
Návrh usnesení č. 9/16/6: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje provedením posledního rozpočtového
opatření roku 2016 starostku obce. Ta rozpočtové opatření provede a na prvním zasedání roku 2017 bude o
změnách zastupitelstvo obce informovat.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 9/16/6 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdrželi se:

0

Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav dále navrhuje pověřit
starostku prováděním rozpočtových opatření na straně příjmů v průběhu roku 2017.
Návrh usnesení č. 9/16/7: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje starostku k provádění rozpočtových
opatření v rámci rozpočtové skladby v průběhu roku 2017 na straně příjmů.
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Výsledek hlasování:
Pro:
6
Usnesení č. 9/16/7 bylo schváleno.

Proti:

Zdrželi se:

0

0

Dne 21. 11. 2016 bylo přezkoumáno hospodaření obce dílčí kontrolou kontrolory Sč. kraje. Při kontrole bylo
zjištěno, že jsme nezveřejnili dle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, smlouvu nad 500 000,- Kč na profil zadavatele. Jedná se o smlouvu na opravu místní
komunikace od ČOV ke Kaštanům. Dodavatel byl vybrán na základě nejnižší nabídkové ceny ve výběrovém
řízení (zakázka malého rozsahu). Smlouvu jsme ihned na našem profilu zveřejnili, přesto pro odstranění
chyby v příštích obdobích navrhuji zastupitelům přijmout toto opatření:
Návrh usnesení č. 9/16/8: Obec bude dbát na správné zveřejňování smluv v souladu se Zákonem č.
137/2006 Sb,. Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědná osoba –
starosta.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/16/8 bylo schváleno.
6. Rozpočet Mateřské školy Klínec na rok 2017
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Paní ředitelka Mateřské školy předložila návrh rozpočtu Mš ke schválení zastupitelstvu obce. Rozpočet Mš
byl navržen jako vyrovnaný, s příspěvkem obce 325 000,- 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. Rozpočet Mš je přílohou č. 5 tohoto
zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/16/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje vyrovnaný rozpočet Mš Klínec na rok
2016, výši příspěvku obce 325 000,- Kč, závazné ukazatele a rozpis plateb.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/16/9 bylo schváleno.

7. Inventarizace
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Inventarizace majetku obce bude provedena ke dni 31. 12. 2016 a to ve dnech od 20. 12. 2016 do 31. 1.
2017.
Navržení členové inventarizační komise:
Gregor Bukovianský– předseda komise
Herbert Rájek – člen komise
Jan Doubrava – člen komise
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/16/10: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje vyhlášení inventarizací za rok 2016
a současně schvaluje složení inventarizační komise tak, jak bylo navrženo.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0 Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/16/10 bylo schváleno.
8. Smlouva o partnerství – škola Mníšek p. B.
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Jak jsme Vás již dříve informovali, v tomto roce se výrazně projevil nedostatek míst ve školách v celém
regionu. Naše obec nezřizuje základní školu, ale jsme povinni zajistit základní vzdělání dětem s trvalým
pobytem v obci. Obec dlouhodobě spolupracuje s okolními školami Zš Líšnice a Zš Mníšek pod Brdy. Města
(obce), které zřizují školy, dostávají od státu příspěvek na provoz dle počtu žáků bez ohledu na to, kde má
žák trvalé bydliště. Investice – stavbu školy, rozšíření kapacity, ale hradí ze svých rozpočtů. Obec Klínec
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školu nezřizuje, proto přispíváme školám, které naše děti umísťují, na rozšíření kapacit. Mníšek pod Brdy
letos přistavěl 2 třídy „kontejnerovým“ způsobem. Celková investice byla 7 mil. Kč, 1 mil se nám podařilo
získat z mimořádné dotace hejtmana Sč. Kraje. Jednorázový příspěvek Klínce je dle dohody 35tis. na žáka,
do nových tříd bylo přijato 8 žáků, celkem tedy 280 000,- Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/16/11: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Smlouvu o partnerství s Městem Mníšek
pod Brdy a zavazuje se k úhradě částky 280 000 Kč - podpora partnerovi na pořízení kontejnerů pro
zřízení dvou tříd základní školy včetně zázemí.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/16/11 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření č. 15/16
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Rozpočtové opatření je přílohou č. 6 tohoto zápisu. Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným
k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 9/16/12: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje přijetí neinvestiční dotace rozpočtu HZS
ČR na výdaje jednotky SDH obce v roce 2016 ve výši 2 000,-Kč a s tím spojené rozpočtové opatření č.
15/16. Rozpočtovým opatřením se dále navyšují výdaje na svoz a likvidaci odpadu o 50 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/16/12 bylo schváleno.

13. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 18:45 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové výhledy 2017-2019
4. Schválený rozpočet na rok 2017
5. Schválený rozpočet Mš Klínec na rok 2017
6. Rozpočtové opatření č. 15/16
Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2016
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:
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