Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01750/20/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 9/20

Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 21. 12. 2020 od 19:00 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 19:02 hodin, konstatovala, že
zasedání bylo řádně svoláno, přítomno bylo 6, později 7 zastupitelů, 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. 9/20/1: 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. 9/20/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
9/20 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 14. 12. do 21. 12. 2020.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/20/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 9/20:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
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4. Střednědobý rozpočtový výhled obce
5. Rozpočet obce na rok 2021
6. Střednědobý rozpočtový výhled a rozpočet MŠ Klínec
7. Inventarizace
8. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
9. Odměny členů výborů
10. Mimořádná odměna starostky obce
11. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Usnesení č. 9/20/2 bylo schváleno.

Zdrželi se:

0

3. Informace o činnosti
Bod programu bez usnesení.
V průběhu projednávání tohoto bodu přišel zastupitel Radek Hlaváček a zapojil se do dalšího hlasování.
Starostka seznámila přítomné s činností obce a obecního úřadu za období od minulého zasedání.
Proběhla úspěšná kolaudace vodovodů A, A3 a B, dokončeny opravy povrchů, podána žádost o dotaci MMR
na opravu komunikace v celé šířce.
Další viz zpravodaj.

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. Výhledy byly
upraveny vzhledem k situaci, kdy očekáváme snížení daňových příjmů. Před hlasováním dala předsedající
možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/20/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy na roky
2021, 2022, 2023.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/20/3 bylo schváleno.

5. Rozpočet obce na rok 2021
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Návrh rozpočtu obce na rok 2020 vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtu sestaveného
na rok 2020 a z předpokladu čerpání ke konci roku (31. 12. 2020). Návrh rozpočtu byl projednán finančním
výborem a zveřejněn na úřední desce a e-desce od 4. 12. 2020 do 31. 12. 2020. Rozpočet je navržen jako
schodkový, se schodkem 2 644 500,-Kč. Schodek je plně krytý z přebytku hospodaření v minulých letech a je
navržený z důvodu čerpání uspořených prostředků na plánované investiční akce.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil. Schválený rozpočet obce na rok 2021 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
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Návrh usnesení č. 9/20/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje schodkový rozpočet obce Klínec na rok
2021 a jako závazné ukazatele výdaje v členění dle paragrafů.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/20/4 bylo schváleno.
Předsedající seznámila přítomné s obsahem rozpočtového opatření navrženého pro úpravu rozpočtu 2020.
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. 9/20/5: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2020.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/20/5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav navrhuje pověřit
starostku provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2020.
Návrh usnesení č. 9/20/6: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje provedením posledního rozpočtového
opatření roku 2020 starostku obce. Ta v případě potřeby rozpočtové opatření provede a na prvním
zasedání roku 2021 bude o změnách zastupitelstvo obce informovat.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/20/6 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav dále navrhuje pověřit
starostku prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku 2021 na straně příjmů.
Návrh usnesení č. 9/20/7: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje starostku k provádění rozpočtových
opatření v rámci rozpočtové skladby v průběhu roku 2021 na straně příjmů.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/20/7 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 2021-2023 a
předložila je spolu s návrhem rozpočtu MŠ ke schválení zastupitelstvu obce. Rozpočet MŠ byl navržen jako
vyrovnaný, s příspěvkem obce 350 000,- 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.
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Návrh usnesení č. 9/20/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy MŠ na
období 2021-2023, vyrovnaný rozpočet MŠ Klínec na rok 2021, výši příspěvku obce 350 000,- Kč, závazné
ukazatele a rozpis plateb.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/20/8 bylo schváleno.

7. Inventarizace
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Inventarizace majetku obce bude provedena ke dni 31. 12. 2020 a to ve dnech od 22. 12. 2020 do 31. 1.
2021.
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. 9/20/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje vyhlášení inventarizací za rok 2020 a
současně schvaluje složení inventarizační komise tak, jak bylo navrženo.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/20/9 bylo schváleno.

8. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021
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. Cena vodného se zvyšuje o 3% (inflace), ostatní náklady,
zejména cena vody převzaté, zůstává stejná jako v roce 2020. Obec Klínec, která je provozovatelem
vodovodů a kanalizací, do kalkulace nezahrnuje žádný zisk.
Dle sestavené kalkulace navrhujeme stanovení ceny stočného od 1. 1. 2021 na 39,50,- Kč bez DPH, tj. 43,45
Kč s DPH 10%. Cena stočného placená paušální částkou se vychází ze směrného čísla daného Vyhláškou MZe
pro rodinné domy 36 m3/os/rok, tj. 1564,- Kč.
Cena vodného se od 1. 1. 2021 zvyšuje na 37,20 Kč bez DPH, tj. 40,90 Kč s DPH 10%.
Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2021 je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 9/20/10: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje cenu vodného a stočného od 1. 1. 2021 na
37,20 Kč/m3 vodné a 39,50 Kč/m3 stočné. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 9/20/10 bylo schváleno.
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9. Odměny členů výborů
Předsedající navrhla udělení jednorázové roční odměny členům výborů, kteří nejsou členové zastupitelstva:
5 000 Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení 9/20/11: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích
uděluje jednorázovou odměnu za výkon funkce členům finančního a kontrolního výboru, kteří nejsou
členy zastupitelstva, ve výši 5 000,- Kč.
Výsledek hlasování:
Pro:
7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 9/20/11 bylo schváleno.

10. Mimořádná odměna starostky obce
Slovo převzal pan místostarosta a navrhl v souladu s §76, odst. 1 zákona 128/2000 Sb., zákon o obcích
v aktuálním znění, udělit starostce obce mimořádnou odměnu za splnění zvláště významných úkolů pro
obec. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení 9/20/12: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 76 odst. 1 zákona o obcích schvaluje
starostce obce Markétě Polívkové mimořádnou odměnu ve výši jednoho měsíčního platu dle platného
tarifu Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění, za nasazení a práci v době krizové
situace způsobené pandemií COVID-19, organizaci a dokončení všech plánovaných staveb, realizaci
rekonstrukce MŠ, administraci dotace a obnovení provozu MŠ v nejkratším možném termínu, zajištění
chodu OU v době nouzového stavu, založení MAS na území obce Klínec i celého regionu.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 9/20/12 bylo schváleno.

11. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 19:35 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové výhledy 2021-2023
4. Schválený rozpočet na rok 2021
5. Rozpočtové opatření č. 19/20
6. Rozpočtové výhledy Mš 2021-2023
7. Schválený rozpočet Mš Klínec na rok 2021
8. Stanovení ceny vodného a stočného
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Zápis byl vyhotoven dne 22. 12. 2020
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 22. 12. 2020
Svěšeno z úřední desky: 7. 1. 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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