Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

00828/19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 3/19

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 11. 6. 2019 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Ondřej Freudl
Kateřina Sitařová
Omluveni: Jan Doubrava, místostarosta
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 19:06 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 Ivanu Hánovou a Herberta Rájka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Herberta
Rájka, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/19/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
3/19 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 3. 6. 2019 do 12. 6. 2019.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 3/19:
1. Určení ověřovatelů zápisu
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2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka 2018
5. Dohoda o využití kapacity základní školy Líšnice
6. Technické standardy pro vodohospodářský majetek
7. Ochranné pásmo vodního zdroje
8. MAS Mníšecko
9. Smlouva o věcném břemeni a právu stavby k č. p. 853, k. u. Klínec
10. Pronájem prostor MŠ Klínec – příměstský letní tábor
11. Rozpočtové opatření
12. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 3/19/2 bylo schváleno.

0

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Uzavírka mostu přes D4 na Řitce – havarijní stav, řešení autobusové dopravy zejm. dětí do škol v Mníšku a ve
Všenorech.
Plánovaná rekonstrukce D4 v úseku Řitka-Klínec ve směru na Prahu – výlukový jízdní řád pro autobusy.
Projektová příprava: rybníky a úprava centra obce, zateplení, změna zdroje vytápění a výměna střechy Mš,
dostavba bytů a celková rekonstrukce objektu Klínec 138, dostavby vodovodů a kanalizace, dostavba a
rekonstrukce VO, místních komunikací.
Pokračování přípravy rekonstrukce krajské komunikace – probíhá inženýring pro stavební povolení, na
základě urgence obce provedla KSUS opravu výtluků.
Jednání s městem Mníšek pod Brdy o uzavření veřejnoprávní smlouvy o působení Městské policie na území
obce Klínec.
Informace o možnosti využít kotlíkové dotace.
Poděkování pořadatelům Dětského dne – zúčastnilo se 150 dětí.
Poděkování týmu, který reprezentoval obec na regionálních Hrách bez Hranic v Čisovicích.
Pozvánka na Memoriál Miroslava Lébla, taneční zábavu, sobota 15. 6. 2019, ve stejný den bude probíhat na
Farmě pod záštitou MZem akce Poznej svého farmáře. Očekává se vysoká návštěvnost.
Více informací ve zpravodaji, který vyjde do konce června.

4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka 2018
Předsedající seznámila přítomné s obsahem závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018. Závěrečný účet byl včetně všech příloh zveřejněn na úřední desce a e-desce od 23. 5. 2019
do 11. 6. 2019. Obec v roce 2018 hospodařila s aktivním hospodářským výsledkem. Zůstatek na účtech obce
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činil k 1. 1. 2019 celkem 6 889 572,09 Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový, ale vzhledem k vyšším
daňovým příjmům a získaným dotacím se v průběhu roku stal, po provedených rozpočtových opatřeních,
rozpočtem přebytkovým. Přebytek hospodaření bude využitý na investiční akce v tomto a v příštích letech
(viz „projektová příprava“, bod 3). Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2018 auditory Seč. kraje – nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/3:
Zastupitelstvo obce Klínec uděluje souhlas s celoročním hospodařením a uzavírá závěrečný účet a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/19/4:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje aktivní hospodářský výsledek za rok 2018 ve výši 6 889 572,09 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/4 bylo schváleno.
Účetní závěrka obce Klínec za rok 2018
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Novelou zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s účinností od 1. 1. 2013, byla zastupitelstvům obcí stanovena
povinnost schvalovat kromě závěrečného účtu obce také účetní závěrku obce a účetní závěrku zřízené
příspěvkové organizace – Mateřské školy Klínec, sestavenou k rozvahovému dni. Zastupitelstvu obce byly
předloženy všechny podklady potřebné ke schválení účetních závěrek. Pro účetní závěrku obce - výkazy
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Závěrka roku 2018, Inventarizace roku 2018, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Klínec za rok 2018. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2018
byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce Klínec
v roce 2018. Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle § 11 zákona
o účetnictví a v souladu s vnitřními směrnicemi obce. Obec provedla inventarizaci majetku a závazků
k rozvahovému dni. Obec zpracovala předepsané výkazy účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2018 a
v termínu je zaslala do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto systému a splňují
základní výkazové a mezivýkazové vazby.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/5: Zastupitelstvo obce Klínec projednalo a schválilo účetní závěrku obce Klínec za
rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/5 bylo schváleno.
Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2018
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Zastupitelstvu obce byly předloženy všechny podklady potřebné ke schválení účetní závěrky zřízené
příspěvkové organizace: výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva, Protokoly
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z finanční kontroly č. 1/2018 a 2/2018. MŠ hospodařila v roce 2018 s aktivním hospodářským výsledkem
33 906,60 Kč, který byl převeden do rezervního fondu MŠ.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/6: Zastupitelstvo obce Klínec projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Klínec za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/6 bylo schváleno.
5. Dohoda o využití kapacity základní školy Líšnice
Předsedající seznámila přítomné s obsahem dohody.
Obec Líšnice v loňském roce vystavěla nový pavilon ZŠ. Z malotřídní školy, kde byly některé ročníky spojené,
se tak stala prvostupňová základní škola s pěti třídami. Obec Klínec podporovala žádost o dotaci na výstavbu
školy s tím, že rozšířená kapacita umožní vzdělávání také žákům z naší obce. Pořízení nového pavilonu stálo
přes 22mil Kč.
Dohoda upravuje přednostní přijímání našich dětí před dětmi z jiných obcí a výši úplaty ze strany Klínce –
10 000 Kč/žáka/školní rok.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Dohodu o využití kapacity základní školy
s obcí Líšnice a výši odměny za každé dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Klínce, které bude přijato
do ZŠ Líšnice ve výši 10 000 Kč za školní rok.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/7 bylo schváleno.

6. Technické standardy pro vodohospodářský majetek
Předsedající seznámila přítomné s obsahem projednávaného bodu.
Obec Klínec, jako provozovatel vodovodů a kanalizací na svém území, a přivaděče vody, vedoucím po území
obcí Klínec a Jíloviště, navrhuje vydat Technické standardy pro vodohospodářský majetek, které budou
sloužit jako závazný typový podklad pro projektanty a zhotovitele díla při navrhování a realizaci
vodohospodářských staveb. Standardy budou zveřejněné na webu obce a budou na vyžádání na OÚ.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Technické standardy pro vodohospodářský
majetek.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/8 bylo schváleno.

7. Ochranné pásmo vodního zdroje KS1
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi. Pro vodní zdroj, ze kterého byla do loňského července
zásobená větší část obce, je stanovené ochranné pásmo, ve kterém platí omezení některých činností, které
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by mohly ohrozit kvalitu nebo vydatnost vodního zdroje (např. provádění vrtů). Zastupitelé zvažují, jak dále
s vrtem naložit a předkládají ke schválení variantu převedení vrtu do režimu záložního zdroje pitné vody.
Zdroj by nebyl využíván v případě krátkodobých výpadků, ale v případě dlouhodobého omezení nebo potřeby
navýšení množství vody, může být obnoven provoz úpravny vody, případně její dovybavení a zdroj může být
uveden znovu do provozu. Samozřejmostí je pravidelná kontrola jakosti vody ve zdroji KS1, který obsahuje
nadlimitní množství železa a manganu, ale z hlediska všech ostatních ukazatelů včetně mikrobiologie,
dusičnanů a pesticidů je voda velmi kvalitní a hygienicky nezávadná.
Odůvodnění:
Vodní zákon (254/2001 Sb. ve znění pozdějších změn a prováděcích předpisů) §29 Podzemní vody:
„Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro účely,
pro které je použití pitné vody stanoveno zvláštním právním předpisem (zák. 258/2000 Sb.). K jiným účelům
může vodoprávní úřad povolit použití podzemní vody, jen není-li to na úkor uspokojování uvedených potřeb.
Oxid uhličitý je zakázáno ukládat do hydrogeologických struktur s významnými zásobami kvalitních
podzemních vod určených především pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.“
§30 Ochranná pásma vodních zdrojů, odst. 1:
„K ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod
využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3 za
rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody stanoví vodoprávní úřad
ochranná pásma opatřením obecné povahy. Stanovení ochranných pásem je vždy veřejným zájmem.“
§30 Odst. 9
„Odpadne-li důvod ochrany, vodoprávní úřad ochranné pásmo opatřením obecné povahy zruší.“
Komentář:
V případě záložního zdroje pitné vody důvod ochrany trvá.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje převedení zdroje pitné vody KS1 na záložní
zdroj pitné vody pro obec Klínec se zachováním ochranného pásma v plném rozsahu a pověřuje starostku
k vyřízení příslušného vodoprávního rozhodnutí a dohodě podmínek pro odběr podzemní vody ze záložního
zdroje (množství čerpané vody, kontrola jakosti apod.).
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/9 bylo schváleno.

8. MAS Mníšecko
Předsedající seznámila přítomné s návrhem obcí, sdružených v dobrovolném svazku obcí Mníšecký region
(SOMR), na založení Místní akční skupiny (MAS) Mníšecko. MAS sdružuje obce, podnikatele, fyzické osoby a
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neziskové organizace, a může, na rozdíl od DSO, čerpat řadu dotačních prostředků na rozvoj území
z evropských i národních fondů.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/10: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí se zařazením svého území do územní
působnosti MAS Mníšecko na období 2021-2027 a souhlasí s přípravou Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje na svém území.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/10 bylo schváleno.

9. Smlouva o věcném břemeni a právu stavby k č. p. 853, k. u. Klínec
Předsedající seznámila přítomné s žádostí o souhlas obce se stavbou vodovodní a elektro přípojky k domu č.
5 – přípojky z domovní studny do objektu přes obecní komunikaci č. parc. 853, k. ú. Klínec. Záměr obce uzavřít
smlouvu o věcném břemeni a právu stavby byl zveřejněný dle §39 zákona o obcích na úřední desce a e-desce
od 14.5. do 30.5. 2019. Žádná jiná žádost ani námitka podána nebyla.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/11: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí se zřízením věcného břemene a práva stavby
k části pozemku č. parc. 853, k. ú. Klínec v rozsahu žádosti, za účelem stavby přípojky vodovodu a NN.
Výsledek hlasování:
Pro:
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/11 bylo schváleno.

10. Pronájem prostor MŠ Klínec – příměstský letní tábor
Předsedající seznámila přítomné s obsahem projednávaného bodu.
Dětské centrum Lištička má zájem o uspořádání letního příměstského tábora pro děti v Klínci a oslovilo MŠ
s žádostí o pronájem prostor školky pro uskutečnění příměstského tábora v termínu 22.7. - 9.8. 2019. V této
době jsou prázdniny a provoz školky je přerušený.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/12: Zastupitelstvo obce Klínec bere na vědomí pronájem prostor MŠ v období 22.7.
– 9.8. 2019. Pravomoc k podpisu nájemní smlouvy a stanovení podmínek pronájmu má ředitelka MŠ
v souladu s čl. III, odst. 2c Zřizovací listiny (krátkodobý pronájem do 30 dnů pro kulturní, sportovní a
společenské účely).
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/12 bylo schváleno.

11. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
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Rozpočtové opatření je přílohou č.3 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/19/13: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/19/13 bylo schváleno.

12. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:55 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové opatření č. 7/2019

Zápis byl vyhotoven dne 12. 6. 2019

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Ivana Hánová

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 13. 6. 2019
Svěšeno z úřední desky: 1. 7. 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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