Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Datum:

10.06.2021

Číslo jednací:

00785/21/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 3/21

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 14. 6. 2021 od 19:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Radek Hlaváček
Ivana Hánová
Ondřej Freudl
Omluvena: 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. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Jana Doubravu, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/21/1: Zastupitelstvo obce Klínec určuje ověřovateli zápisu Ivanu Hánovou a Jana
Doubravu, zapisovatelkou Markétu Polívkovou.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/21/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
3/21 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 7. 6. 2021 do 15. 6. 2021.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 3/21/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 3/21:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Závěrečný účet obce za rok 2020
5. Účetní závěrka obce a MŠ 2020
6. Výběr dodavatele pro zpracování PD pro intenzifikaci ČOV
7. Odpadové hospodářství
8. Veřejnoprávní smlouva – Pošta partner Jíloviště
9. Zrušení darovací smlouvy z r. 2014
10. Rozpočtové opatření
11. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 3/21/2 bylo schváleno.

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Podali jsme žádost o dotaci z MF ČR na rekonstrukci a dostavbu bytového domu Klínec 138, rozhodnutí
čekáme každým dnem.
V žádostech na MMR ČR na rekonstrukci OU s knihovnou a opravu místní komunikace jsme letos bohužel
nebyli úspěšní z důvodu nedostatečné alokace pro velký počet žadatelů.
Proběhla rekonstrukce MK Pod Lesem za podpory MMR ČR z programu Podpora a rozvoj regionů 2019+,
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Od května probíhá čištění rybníků biologickou metodou přípravkem PPT plus od Baktoma.
Stále pokračují práce na přípravě rekonstrukce krajské silnice, která by měla být zahájena v roce 2022. Byl
zpracován srovnávací rozpočet na I. etapu rekonstrukce – 70 mil. Kč, spoluúčast obce na našich SO 4,2 mil.
Kč. Srovnávací rozpočet byl předložen Radě Kraje ke schválení Aktualizace projektového záměru.
Po intenzivních deštích se potýkáme s velkými problémy a škodami na čistírně odpadních vod (ČOV). Na
čistírnu natéká obrovské množství balastních vod, které čistírna nezvládá zpracovat a část nátoku odvádíme
havarijním přepadem. Situace je hlášená příslušným orgánům jako havarijní stav. Provedli jsme kontrolu
kanalizace a na několika místech odhalili netěsnost kanalizačních šachet a v jednom místě do kanalizace
v místě šachty prorazil silný pramen, kterým stále voda natéká. Kanalizační šachty byly přetěsněny, oprava
v místě pramenu pořád probíhá. Při kontrole jsme také narazili na několik nepovolených propojení
dešťových svodů do splaškové kanalizace. Odvádění jiných, než splaškových vod (dešťových, vypouštění
bazénů apod.) do kanalizace je zakázáno!
Více informací ve zpravodaji, který vyjde do konce června.
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4. Závěrečný účet obce za rok 2020
Předsedající seznámila přítomné s obsahem závěrečného účtu a zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020. Návrh závěrečného účtu byl včetně všech příloh zveřejněn na úřední desce a
e-desce od 20. 5. 2021 do 30. 6. 2021. Obec v roce 2020 hospodařila se schodkovým rozpočtem se
skutečným saldem příjmů a výdajů -6 035 349,51 Kč. Zůstatek na účtech obce činil k 1. 1. 2021 celkem
5 022 479,11 Kč. Schodek rozpočtu byl krytý přebytkem hospodaření z minulých let. Výdaje tvořily zejména
investice do stavby vodovodů a revitalizace MŠ. Obec v roce 2020 přijala dotace v celkové výši 9 631 251,
47 Kč. Další dotace, které jsme v průběhu tohoto roku získaly, budou čerpány až v roce 2021. Součástí
závěrečného účtu je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 auditory Stč. kraje – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.
Ve zveřejněném Návrhu závěrečného účtu byly bohužel uvedeny nesprávné údaje – výše celkového
schodku v textové části ZU a výše běžných výdajů v tabulce Souhrnných výsledků finančního hospodaření.
Chybné hodnoty byly opraveny a ve schváleném dokumentu jsou uvedeny správně.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/21/3:
Zastupitelstvo obce Klínec uděluje souhlas s celoročním hospodařením a uzavírá závěrečný účet a zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 3/21/4:
Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje aktivní hospodářský výsledek za rok 2020 ve výši 5 022 479,11 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/4 bylo schváleno.

5. Účetní závěrka obce a MŠ 2020
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 2020, Inventarizace roku 2020, Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Klínec za rok 2020. V rámci sestavení závěrky k rozvahovému dni 31. 12.
2020 byly zaúčtovány všechny známé účetní případy, které věcně a časově souvisí s hospodařením obce
Klínec v roce 2020. 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
2020 a v termínu je zaslala do CSÚIS MF ČR. Zaslané výkazy prošly nastavenými kontrolami v tomto systému
a splňují základní výkazové a mezivýkazové vazby.
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Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/21/5: Zastupitelstvo obce Klínec projednalo a schválilo účetní závěrku obce Klínec za
rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/5 bylo schváleno.
Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2020
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. 1/2020 a 2/2020. MŠ hospodařila v roce 2020 se záporným hospodářským výsledkem
522,18 Kč, který uhradila z rezervního fondu MŠ.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/21/6: Zastupitelstvo obce Klínec projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Klínec za rok 2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/6 bylo schváleno.

6. Výběr dodavatele pro zpracování PD pro intenzifikaci ČOV
Předsedající seznámila přítomné s výsledkem výběrového řízení, které bylo vedené jako zakázka malého
rozsahu v souladu s § 27 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a se směrnicí obce č. 2/2018 o
zadávání zakázek malého rozsahu. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace a
inženýrská činnost související s vyřízením stavebního povolení na akci „Klínec – intenzifikace ČOV na 1400
EO“. Intenzifikace bude spočívat v technologických úpravách – posílení aeračního systému. Předpokládané
náklady jsou 3 mil Kč.
V roce 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV), která byla intenzifikována na
1000 EO. I přes to, že je nyní na naši ČOV napojeno zhruba 700 osob, produkují tyto osoby větší znečištění
odpadních vod v parametru dusíku, a tak se zatížení čistírny na přítoku již blíží limitním hodnotám její
kapacity. Tento trend není patrný jenom v naší obci, potýká se s ním většina provozovatelů kanalizací.
Pravděpodobně je to způsobeno nastavením limitů v době, kdy byla nižší životní úroveň obyvatelstva a
souvisí s vyšším příjmem bílkovin v současné stravě. Čistírna zatím toto zatížení bez problémů zvládá a
odtokové parametry plní bez problémů, inspekce životního prostředí a vodoprávní úřad ale nepovolí další
napojování.
1. 6. 2021 byly osloveny 3 firmy, o kterých je nám známo, že mají potřebnou kvalifikaci, výzva byla zároveň
vyvěšená na úřední desce a webu obce, čímž se stala otevřená všem uchazečům. V termínu podání 9. 6.
2021 byla podána pouze 1 nabídka od firmy Provod, s. r. o. ve výši 406 000 Kč bez DPH. Jedna z oslovených
firem se předem omluvila z účasti v soutěži z důvodu jejich aktuálního vytížení. Hodnotící komise
zkontrolovala formální správnost podané nabídky a splnění všech kvalifikačních požadavků a doporučuje ji
ZO ke schválení.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 3/21/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku na
služby „Klínec - Intenzifikace ČOV na 1400 EO – projektová dokumentace“ a dává starostce pravomoc
k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem firmou Provod, s. r. o.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/7 bylo schváleno.

7. Odpadové hospodářství
Starostka seznámila přítomné s podrobnostmi.
Na dubnovém zasedání jsme informovali o změnách odpadové legislativy a jejich dopadech.
Odpadovou tématiku již druhým rokem intenzivně řešíme na úrovni celého regionu a na základě mnoha
dalších jednání, analýzy odpadového hospodářství Mníšeckého regionu a ekonomických kalkulací,
navrhujeme založení dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“. Svazek sdružuje obce
v okolí Mníšku pod Brdy a je zakládán za účelem společné realizace technických služeb pro členské obce
v oblasti odpadového hospodářství. Vlastní činnost společnosti, která bude zajišťovat svoz odpadů, by měla
být zahájena v roce 2022.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Přítomní občané položili několik dotazů
k praktickému fungování svozové společnosti.
Návrh usnesení č. 3/21/8: Zastupitelstvo obce Klínec souhlasí jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst. 2
písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se založením dobrovolného svazku obcí
„Technické služby Brdy a Hřebeny“ jehož stanovy jsou přílohou tohoto zápisu, a dále souhlasí s tím, aby
obec Klínec ve smyslu ust. § 49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, uzavřelo Smlouvu o vytvoření
dobrovolného svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“ v souladu s návrhem, který je přílohou
zápisu. Zastupitelstvo zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvními členy předsednictva takto
vytvořeného dobrovolného svazku obcí byly osoby, uvedené v návrhu smlouvy o vytvoření dobrovolného
svazku obcí „Technické služby Brdy a Hřebeny“.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/8 bylo schváleno.

8. Veřejnoprávní smlouva – Pošta Partner Jíloviště
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Jako v minulých letech obec Jíloviště žádá o příspěvek na pokrytí ztráty provozu Pošty Partner ve výši
50.000,- Kč, stejnou částku poskytuje obec Trnová, Jíloviště hradí zbylou část (přes 100.000,- Kč).
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření.
Návrh usnesení č. 3/21/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí
dotace 50 000,- Kč obci Jíloviště na provoz Pošty Partner.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/9 bylo schváleno.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
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9. Zrušení darovací smlouvy z r. 2014
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Obec Klínec uzavřela darovací smlouvu, na základě které měla obdržet dar na veřejně prospěšné účely.
Finanční situace dárce se ale změnila a dar obci dosud neposkytl. Nyní podal žádost o zrušení darovací
smlouvy. Protože byl dar dobrovolný a nevážou se k němu žádné další povinnosti, navrhla starostka ZO
schválit zrušení smlouvy a výmaz pohledávky z účetnictví obce.
Návrh usnesení č. 3/21/10: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje zrušení darovací smlouvy ze dne 15. 12.
2014.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/10 bylo schváleno.

10. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámila přítomné s obsahem navrženého rozpočtového opatření.
Rozpočtové opatření je přílohou č.6 tohoto zápisu a obsahuje navýšení v příjmové části rozpočtu o dotace
schválené v loňském roce, které budou poukázány na účet obce až letos.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 3/21/11: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č.3/2021.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 3/21/11 bylo schváleno.

13. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 20:15 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Závěrečný účet obce včetně příloh
4. Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obci Technické služby Brdy a Hřebeny
5. Stanovy dobrovolného svazku obci Technické služby Brdy a Hřebeny
6. Rozpočtové opatření č. 3/2021

Zápis byl vyhotoven dne 15. 6. 2021

Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..
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Ověřovatelé: 1. Ivana Hánová

……………………………………………………..

2. Jan Doubrava

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 16. 6. 2021
Svěšeno z úřední desky: 5. 7. 2021
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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