Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01671/19

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 6/19

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 11. 12. 2018 od 18:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Ivana Hánová
Radek Hlaváček
Kateřina Sitařová
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 18:05 hodin, konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno bylo 6, později 7 zastupitelů, zastupitelka Ivana Hánová se připojila
v 18:12 a účastnila se hlasování od 3. bodu jednání, zastupitelstvo bylo 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. 6/19/1: 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. 6/19/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
6/19 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 3. 12. do 13. 12. 2019.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 6/19:
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1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce
5. Rozpočet obce na rok 2020
6. Střednědobý rozpočtový výhled a rozpočet MŠ Klínec
7. Inventarizace
8. Stavba propoje vodovodu S1
9. Revitalizace objektu MŠ Klínec – výběr administrátora žádosti o dotaci
10. Obecně závazná vyhláška – místní poplatky
11. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
12. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/19/2 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Řešení krizové situace s dodávkou vody v Koutech.
Dokončování projektů, příprava výběrových řízení, žádostí o dotace.
Jednání ohledně dopravy – platby za dopravní obslužnost, studie modernizace D4.
Kontrola hospodaření obce („Krajský audit“) – závěr: bez chyby.
Kontrola na úseku pohřebnictví – závěr: agenda je vedena v souladu se zákonem.
Zpravodaj – do schránek před vánočními svátky.
Společenské akce - Rozsvícení vánočního stromu, Mikulášská nadílka pro děti, Vánoční trhy, pozvánka a
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. 6/19/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy na roky
2020, 2021, 2022.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/19/3 bylo schváleno.
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5. Rozpočet obce na rok 2020
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtu sestaveného na
rok 2019 a z předpokladu čerpání ke konci roku (31. 12. 2019). Návrh rozpočtu byl projednán finančním
výborem a zveřejněn na úřední desce a e-desce od 25. 11. 2019 do 13. 12. 2019. Rozpočet je navržen jako
schodkový, se schodkem 4 467 000,-Kč. Schodek je plně krytý z přebytku hospodaření v minulých letech a je
navržený z důvodu čerpání uspořených prostředků na plánované investiční akce.
Předsedající navrhuje navýšit výdaje na paragrafu 2310 „Pitná voda“ o 3mil Kč na havarijní výstavbu
vodovodního propoje. Schodek je stále krytý přebytkem hospodaření z roku 2019 a minulých let.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil. Schválený rozpočet obce na rok 2020 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 6/19/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje schodkový rozpočet obce Klínec na rok 2020
a jako závazné ukazatele výdaje v členění dle paragrafů. Zastupitelstvo souhlasí s navýšením výdajů oproti
návrhu rozpočtu na paragrafu 2310 „Pitná voda“ o 3 mil. Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/4 bylo schváleno.
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření navrženého pro úpravu rozpočtu 2019.
Rozpočtové opatření je přílohou č.5 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/5 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav navrhuje pověřit
starostku provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2019.
Návrh usnesení č. 6/19/6: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje provedením posledního rozpočtového
opatření roku 2019 starostku obce. Ta v případě potřeby rozpočtové opatření provede a na prvním zasedání
roku 2020 bude o změnách zastupitelstvo obce informovat.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
1
Usnesení č. 6/19/6 bylo schváleno.

Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav dále navrhuje pověřit
starostku prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku 2020 na straně příjmů.
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Návrh usnesení č. 6/19/7: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje starostku k provádění rozpočtových opatření
v rámci rozpočtové skladby v průběhu roku 2020 na straně příjmů.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/19/7 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 2020-2022 a
předložila je spolu s návrhem rozpočtu MŠ ke schválení zastupitelstvu obce. Rozpočet MŠ byl navržen jako
vyrovnaný, s příspěvkem obce 340 000,- Kč a tato částka je zároveň závazným ukazatelem. Předsedající dále
navrhuje stanovit jako závazné ukazatele položky rozpočtu č. 501 310, 501 316, 501 400, 518 480, 518 490,
512 300. Platby budou poukazovány na účet MŠ čtvrtletně. Střednědobé rozpočtové výhledy MŠ jsou
přílohou č. 6 tohoto zápisu, rozpočet MŠ je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy MŠ na
období 2020-2022, vyrovnaný rozpočet MŠ Klínec na rok 2020, výši příspěvku obce 340 000,- Kč, závazné
ukazatele a rozpis plateb.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/8 bylo schváleno.

7. Inventarizace
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Inventarizace majetku obce bude provedena ke dni 31. 12. 2019 a to ve dnech od 20. 12. 2019 do 31. 1. 2020.
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. 6/19/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje vyhlášení inventarizací za rok 2019 a
současně schvaluje složení inventarizační komise tak, jak bylo navrženo.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/9 bylo schváleno.

8. Stavba propoje vodovodu S1
Předsedající seznámila přítomné se situací zásobení vodou v lokalitě Kouty (nad kravínem, zástavba směr
Bojov).
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Jak jsme již informovali na minulém zasedání, na konci října došla voda ve studni, ze které je tato lokalita
zásobená. Do vodárny není možné doplňovat vodu cisternou, není zde žádná akumulace, jenom tlaková
nádoba. Pro zajištění dodávky vody jsme provedli nouzové připojení na systém obce zásobený vodou ze
Želivky a začali urychleně připravovat výstavbu vodovodu, pro který jsme již měli připravenou projektovou
dokumentaci a podanou žádost o stavební povolení. Příprava zahrnovala projednání možnosti vstupu do
krajské komunikace v době zimní údržby, vypracování výkazu výměr a položkového rozpočtu, oslovení 6 firem
a zveřejnění výzvy k podání nabídek, zajištění technického dozoru a koordinátora BOZP, autorského dozoru,
zadání a vypracování dokumentací 7 vodovodních přípojek, které jsou na trase vodovodu, jednání s vlastníky
dotčených nemovitostí a další kroky nutné pro zahájení stavby. Na vodoprávním úřadě jsme vyjednali
urychlené vydání stavebního povolení. K provedení stavby se přihlásily 2 firmy, z nabídek byla vybrána jako
nejvýhodnější z hlediska nabídkové ceny i termínu zhotovení nabídka firmy Stavitelství Řehoř s nabídkovou
cenou 2 684 230 Kč bez DPH a s termínem zahájení prací 6.ledna 2020, za předpokladu, že neklesnou teploty
pod -5 stupňů Celsia a nebude vytrvale sněžit. S touto firmou máme velmi dobré zkušenosti ze stavby
přivaděče vody v loňském roce. Smlouva bude v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek
zveřejněna na profilu zadavatele obce v NEN.
Předem se omlouváme za omezení v době provádění stavby.
Zastupitelé byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby a s návrhem smlouvy o dílo.
Investice bude pokrytá z rozpočtu obce z prostředků uspořených v minulých letech, úprava rozpočtu byla
projednána v předchozích usneseních.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/10: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje výsledek výběrového řízení „Dostavba
vodovodu – propoj S1“ a dává starostce pravomoc k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou
Stavitelství Řehoř s nabídkovou cenou 2 684 230 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/10 bylo schváleno.

9. Revitalizace objektu MŠ Klínec – výběr administrátora žádosti o dotaci
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Obec připravila projektovou dokumentaci a požádala o stavební povolení na akci „Revitalizace objektu MŠ
Klínec“. Záměrem je provést zateplení objektu, rekuperaci, výměnu zdroje vytápění z kotle na tuhá paliva na
tepelné čerpadlo, stavební úpravy objektu, hospodaření s dešťovými vodami. Rozpočet na tuto akci je 10, 9
mil Kč. Více ve zpravodaji. Vhodná dotační výzva má termín podání žádostí o dotaci 3. 2. 2020. Proto jsme
připravili a vypsali výzvu k podání nabídek na administrátora dotace a výběrového řízení na zhotovitele stavby
pro tuto akci. V termínu byly doručeny 3 nabídky.
Hodnotící komise doporučuje pořadí uchazečů:
Pořadí
Název uchazeče
Nabídková cena bez DPH v Kč
1.
Artendr s. r. o.
103 000,2.
Fair Care s. r. o.
196 800,3.
TNT Consulting s. r.o.
258 000,-
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Hodnotící komise požádala v souladu s Výzvou k podání nabídek uchazeče, který podal nejvýhodnější
nabídku, o doplnění nabídky o upřesnění referenční zakázky s termínem doplnění do 16. 12. 2019. Uchazeč
nabídku obratem doplnil a prokázal tak splnění kvalifikačních předpokladů. Hodnotící komise doporučuje
uzavřít smlouvu s tímto uchazečem.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/11: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s doporučením hodnotící komise a dává
starostce pravomoc k podpisu smlouvy na zakázku „Administrátor dotace na akci Revitalizace objektu MŠ
Klínec“ s firmou Artendr, s. r. o. za nabídkovou cenu 103 000,- bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/11 bylo schváleno.

10. Obecně závazná vyhláška místní poplatky
Předsedající seznámila přítomné se zněním obecně závazných vyhlášek.
Z důvodu změn zákona o místních poplatcích je potřeba uvést vyhlášky do souladu s tímto zákonem, a
proto jsou navrženy 2 nové OZV, které nahradí původní OZV o místních poplatcích z roku 2011. Vyhlášky
upravují výběr poplatku ze psů a ze záboru veřejného prostranství.
Vyhláška č. 2/2019 upravující poplatek ze psů je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
Vyhláška č. 3/2019 upravující poplatek ze záboru veřejného prostranství je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/12: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje OZV č. 2/2019 o poplatku ze psů.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/12 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6/19/13: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje OZV č. 3/2019 o poplatku za zábor
veřejného prostranství.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/13 bylo schváleno.

11. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020
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.
Dle sestavené kalkulace navrhujeme stanovení ceny stočného od 1. 1. 2020 na 36,47 Kč bez DPH, tj. 41,94 Kč
s DPH 15%. Cena stočného placená paušální částkou se vychází ze směrného čísla daného Vyhláškou MZe 36
m3/os/rok.
Cena vodného se od 1. 1. 2020 zvyšuje na 36,10 Kč bez DPH, tj. 41,50 Kč s DPH 15%.
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1.4. 2020 má vejít v platnost novela zákona o DPH, která sníží sazbu u vodného a stočného na 10%. V souladu
se zákonem o vodovodech a kanalizacích potom dojde k poměrnému rozpočtu plateb.
Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2020 je přílohou č. 10 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/19/14: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje cenu vodného a stočného od 1. 1. 2020 na
36,10 Kč/m3 vodné a 36,47 Kč/m3 stočné. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/19/14 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 2020-2022
4. Schválený rozpočet na rok 2020
5. Rozpočtové opatření č. 16/19
6. Rozpočtové výhledy Mš 2020-2022
7. Schválený rozpočet Mš Klínec na rok 2020
8. OZV č. 2/19
9. OZV č. 3/19
10. Stanovení ceny vodného a stočného

Zápis byl vyhotoven dne 16. 12. 2019
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:
Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 16. 12. 2019
Svěšeno z úřední desky: 2. 1. 2020
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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