Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

00970/18

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 4/18

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 25. 6. 2018 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Jan Dvořák
Herbert Rájek
Gregor Bukovianský
Ondřej Freudl
Kateřina Sitařová (pozdější příchod)
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. 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. 4/18/1: 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. 4/18/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
4/18 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 18. 6. do 26. 6. 2018.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 4/18:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
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3. Informace o činnosti
4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka 2017
5. Žádost o dotaci ze Středočeského kraje-dostavby vodovodů a kanalizací
6. Návrhy na změnu územního plánu
7. OZV psi
8. Ostatní, dodatky smluv GDPR, dodatek Komwag
9. Rozpočtové opatření
10. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 4/18/2 bylo schváleno.
3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka na úvod oznámila aktuální zprávu o potvrzení přijetí dotace ze Středočeského infrastrukturního
fondu na dofinancování stavby přivaděče vody.
Starostka dále seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Stavba přivaděče vody – dosavadní stavba provedena s výrazným předstihem oproti předpokládanému
harmonogramu, probíhá protlak pod dálnicí a křižovatkou silnic III. třídy do Trnové. Předpokládaný termín
kolaudace a zároveň spuštění dodávky vody 2. týden v červenci. Podrobnější informace ve zpravodaji Klínec
2/18, který byl dnes distribuován do schránek. Stávající stav zásobení vodou je kritický, velké sucho, vysoké
odběry, nutné doplňování vodojemu cisternami, vysoké náklady.
Rekonstrukce komunikace III. třídy procházející obcí – I. etapa – poskytnuta součinnost a pomoc při vyřízení
stanoviska územního plánování, kladné stanovisko vydáno. V územním řízení podána námitka, vyřešena,
každým dnem by mělo být vydáno UR.
II. etapa – několik urgencí na projektanta, komunikace s paní hejtmankou.
Autobusové spojení do Příbrami – prodloužení vybraných spojů linky 317 s návazností na „rychlíkové spoje“.
Zahájení podzim 2018. Spoj do Všenor (škola), Dobřichovic s návazností na vlak a do Letů (OC) – již déle než
rok se snažíme prosadit novou autobusovou linku – proběhlo další velké jednání všech zainteresovaných obcí,
dopravce, ROPIDU a IDSK, připraveny návrhy jízdních řádů, řeší se finanční podpora Středočeského kraje.
Mš, Zš – všechny děti umístěny. Líšnice zahájila stavbu nového školního pavilonu.
V červenci budou provedeny úpravy louky nad rybníkem – vybudování stezky pro pěší.

4. Závěrečný účet obce, účetní závěrka 2017
Předsedající seznámila přítomné s obsahem závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2017. Závěrečný účet byl včetně všech příloh zveřejněn na úřední desce a e-desce od 6. 6. 2018
do 26. 6. 2018. Obec v roce 2017 hospodařila s aktivním hospodářským výsledkem. Zůstatek na účtech obce
činil k 1. 1. 2018 celkem 5 077 210,88 Kč. Rozpočet byl schválen jako schodkový, ale vzhledem k vyšším
daňovým příjmům a získaným dotacím se v průběhu roku stal přebytkovým. Přebytek hospodaření bude
využitý zejména na vybudování přivaděče vody.
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Součástí závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření auditory Sč. kraje - nebyly zjištěny chyby a
nedostatky.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/3: Zastupitelstvo obce Klínec uděluje souhlas s celoročním hospodařením
uzavírá závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/3 bylo schváleno.

a

Návrh usnesení č. 4/18/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje aktivní hospodářský výsledek za rok 2017
ve výši 5 077 210,88 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/4 bylo schváleno.

Účetní závěrka obce Klínec za rok 2017
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 2017, Inventarizace roku 2017, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Klínec za rok 2017. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31. 12. 2017
byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce Klínec
v roce 2017. Zaúčtované účetní případy byly doloženy věcně správnými doklady s náležitostmi dle zákona §
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
2017 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. 4/18/5: Zastupitelstvo obce Klínec projednalo a schválilo účetní závěrku obce Klínec za
rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/5 bylo schváleno.
V 19:20 hodin přišla zastupitelka paní Kateřina Sitařová, která se předem omlouvala za pozdější příchod
zapojila se do průběhu dalšího zasedání.

a

Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017
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
z finanční kontroly č. 1/2017 a 2/2017. Mš hospodařila v roce 2017 s aktivním hospodářským výsledkem
15 207,17 Kč, který byl převeden do rezervního fondu Mš.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 4/18/6: Zastupitelstvo obce Klínec projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Klínec za rok 2017.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/6 bylo schváleno.
5. Žádost o dotaci ze Středočeského kraje – dostavby vodovodů a kanalizací
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi. Středočeský kraj vypsal novou výzvu pro podávání žádostí o
dotaci z rozpočtu Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na drobné vodohospodářské
projekty. Termín podání žádosti je do 16. 7. 2018. Návrh na schválení podání žádosti o dotaci na připravený
projekt „dostavba vodovodů a kanalizací v obci Klínec“ (nyní probíhá územní řízení).
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/7: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí s podáním žádosti o dotaci ze Středočeského
fondu životního prostředí a zemědělství na stavbu „Dostavba vodovodů a kanalizací v obci Klínec“, a
souhlasí se spoluúčastí obce na financování realizace akce.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/7 bylo schváleno.
6. Návrhy na změnu územního plánu
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi.
Doručeny další návrhy na změnu UP, vyřízena stanoviska pořizovatele MU Černošice:
Návrh č. 5 – změna pozemku a stávajícího rodinného domu z plochy RI (rekreace individuální) do plochy B
(bydlení).
Návrh č. 6 - změna z plochy RI na plochu B.
Návrh č. 7 – změna podmínek využití a podmínek prostorového uspořádání ploch VL – nerušící výroba.
Stanoviska pořizovatele poskytnuta zastupitelům k posouzení a jako podklad k hlasování o tom, zda budou
návrhy projednávány.
Před každým hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh č. 5, č. j. 389/18
Žadatel žádá o změnu z plochy RI na B pozemku č. parc. 766/3, 121, k. ú. Klínec.
Návrh usnesení č. 4/18/8: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 46 odst. Zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, rozhodlo, že návrh č. 5 na pořízení územního
plánu bude/nebude – dle výsledku hlasování, projednáván v rámci pořizování Změny č. 1 územního plánu
Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
0
Proti:
7
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/8 návrh nebude projednáván.
Návrh č. 6, č. j. 390/18
Žadatel žádá o změnu z plochy RI na B pozemku č. parc. 767 k. ú. Klínec.
Návrh usnesení č. 4/18/9: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 46 odst. Zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, rozhodlo, že návrh č. 6 na pořízení územního
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plánu bude/nebude – dle výsledku hlasování, projednáván v rámci pořizování Změny č. 1 územního plánu
Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
0
Proti:
7
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/9 návrh nebude projednáván.
Návrh č. 7, č. j. 32117/18
Žadatel žádá o změny týkající se změny podmínek využití a prostorového uspořádání ploch VL.
Návrh usnesení č. 4/18/10: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 46 odst. Zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění, rozhodlo, že návrh č. 7 na pořízení územního
plánu bude/nebude – dle výsledku hlasování, projednáván v rámci pořizování Změny č. 1 územního plánu
Klínec.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/10 bylo schváleno, návrh bude projednáván.
7. OZV psi
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi. Obecně závaznou vyhláškou se zvyšuje poplatek ze psů na
200,- Kč/rok za 1. psa a 300,- Kč/rok za každého dalšího psa jednoho chovatele. OZV je přílohou č. 3. tohoto
zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/11: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku ze psů.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/11 bylo schváleno.
8. Ostatní, dodatky smluv GDPR, dodatek Komwag
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi ke každému projednávanému usnesení.
Počet členů zastupitelstva pro příští volební období
V souvislosti s podzimními volbami do zastupitelstev obcí, stanovuje zastupitelstvo nejpozději 85 dní před
termínem voleb počet členů zastupitelstva pro příští volební období. Pro obec naší velikosti může být
stanoven počet 7-15 zastupitelů.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/12: Zastupitelstvo obce Klínec stanovuje počet členů zastupitelstva na volební
období 2018-2022 na 7 členů.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/12 bylo schváleno.
Dodatky smluv GDPR
Zastupitelé byli seznámeni se zněním návrhů dodatků smluv o zpracování osobních údajů s firmou Galileo
(webové stránky obce) a s firmou Triada (spisová služba, evidence obyvatel, účetnictví). Návrh na schválení
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udělení pravomoci starostce uzavírat smlouvy související s ochranou osobních údajů, které nemají dopad na
cenu služeb, bez předchozího projednání každé jednotlivé smlouvy zastupitelstvem.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/13: Zastupitelstvo obce Klínec dává starostce pravomoc podepisovat dodatky smluv
související s ochranou osobních údajů bez předchozího projednávání každé jednotlivé smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/13 bylo schváleno.

Dodatek smlouvy Komwag
Odvoz a likvidace odpadů – navýšení ceny z důvodu rozšíření služeb o vývoz košů na psí exkrementy, navýšení
počtu vyvážených nádob občanů (navýšení o nové RD).
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/14: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje dodatek č. 14 ke smlouvě o dílo „zajištění
odvozu odpadu na území obce Klínec“.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/14 bylo schváleno.
9. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření, které je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 4/18/15: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 7/18.
Výsledek hlasování:
Pro:
7 Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 4/18/15 bylo schváleno.
10. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Diskutována byla témata – chování majitelů psů, zejména úklid po psech, možnosti úpravy rychlosti a
parkování na místních komunikacích, žádost o umístění zrcadla na výjezd z MK naproti školce, kvalita vody
v soukromých studnách atd.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání ve 20:30 hod ukončila.
Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místním poplatku ze psů
4. Rozpočtové opatření
Zápis byl vyhotoven dne 26. 6. 2018.

6

Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Jan Dvořák
Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..
……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 26. 6. 2018
Svěšeno z úřední desky: 12. 7. 2018

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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