Obec Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Číslo jednací:

01645/21/Kli

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLÍNEC Č. 6/21
Místo konání: Obec Klínec – sál požární zbrojnice v Klínci
Doba konání: 15. 12. 2021 od 18:00 hodin
Přítomni: Markéta Polívková, starostka
Jan Doubrava, místostarosta
Herbert Rájek
Ondřej Freudl
Ivana Hánová
Kateřina Sitařová
Omluven: Radek Hlaváček
Průběh zasedání:
Starostka (předsedající) přivítala všechny přítomné a zahájila zasedání v 18:05 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 Herberta Rájka, zapisovatelku Markétu
Polívkovou.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/21/1: 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. 6/21/1 bylo schváleno.

2. Schválení programu
Předsedající seznámila přítomné s programem dle Informace o svolání zasedání zastupitelstva obce Klínec č.
6/21 zveřejněné na úřední desce a e-desce od 7. 12. do 16. 12. 2021.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/21/2: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje program VZ 6/21:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Informace o činnosti
4. Střednědobý rozpočtový výhled obce
5. Rozpočet obce na rok 2022
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6. Střednědobý rozpočtový výhled a rozpočet MŠ Klínec
7. Obecně závazné vyhlášky odpad
8. Svazková škola
9. Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
10. Aktualizace Místního plánu rozvoje obce
11. Inventarizace
12. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
13. Odměny členů výborů
14. Mimořádná odměna starostky obce
15. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
Usnesení č. 6/21/2 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.
Odpady: Brdská odpadářská společnost (BOS), založená obcemi, začala od 13. 12. 2021 svážet odpad
v Mníšku pod Brdy. Od 1. 1. 2022 se přidá svoz v Novém Kníně a na Voznici. V Klínci začínáme 1. 4. 2022.
Žádosti o dotace: Podali jsme žádosti o dotace na MMR ČR – revitalizace Obecního úřadu s knihovnou,
rekonstrukce místní komunikace č. parc. 864/1 a herní prvky na louce u rybníka. Připravujeme další žádosti,
které se budou podávat začátkem roku 2022 do programů Středočeského kraje a Ministerstva financí.
Veřejné dětské hřiště u MŠ: na hřišti byly nainstalovány 2 nové herní prvky. Z důvodu tuhnutí betonu bude
hřiště do 31. 12. 2021 uzavřeno.
Projekty: Dokončujeme projekt revitalizace zvoničky a okolí pomníku padlých (včetně rekonstrukce
schodiště). S dotčenými orgány projednáváme dokumentace pro stavební povolení na intenzifikaci ČOV a
dostavby vodovodů u kravína a v centru obce u rybníků.
Dílčí audit: 18. listopadu proběhla dílčí kontrola hospodaření obce za rok 2021 se závěrem „nebyly zjištěny
vady a nedostatky“.
Další viz zpravodaj, který byl vydán 13. 12. 2021 a je distribuován do schránek občanům.

4. Střednědobý rozpočtový výhled obce
Předsedající vysvětlila proces přípravy rozpočtu obce a seznámila přítomné se střednědobými rozpočtovými
výhledy na příští tři roky. Střednědobé rozpočtové výhledy jsou přílohou č. 3 tohoto zápisu. Před
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/21/3: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy na roky
2022, 2023, 2024.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/21/3 bylo schváleno.
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5. Rozpočet obce na rok 2022
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 vychází ze střednědobého rozpočtového výhledu, rozpočtu sestaveného
na rok 2021 a z předpokladu čerpání ke konci roku (31. 12. 2021). Návrh rozpočtu byl projednán finančním
výborem a zveřejněn na úřední desce a e-desce od 23. 11. 2021 do 16. 12. 2021. Rozpočet je navržen jako
schodkový, se schodkem 7 776 100,-Kč. Schodek je plně krytý z přebytku hospodaření z minulých let 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 2022 je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Návrh usnesení č. 6/21/4: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje schodkový rozpočet obce Klínec na rok
2022 a jako závazné ukazatele stanovuje výdaje v členění dle paragrafů.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/4 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav navrhuje pověřit
starostku provedením posledního rozpočtového opatření v roce 2021.
Návrh usnesení č. 6/21/5: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje provedením posledního rozpočtového
opatření roku 2021 starostku obce. Ta v případě potřeby rozpočtové opatření provede a na prvním
zasedání roku 2022 bude o změnách zastupitelstvo obce informovat.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/5 bylo schváleno.
Zastupitelstvo obce z důvodu dodržení zákonných povinností rozpočtových úprav dále navrhuje pověřit
starostku prováděním rozpočtových opatření v průběhu roku 2022 na straně příjmů.
Návrh usnesení č. 6/21/6: Zastupitelstvo obce Klínec pověřuje starostku k provádění rozpočtových
opatření v rámci rozpočtové skladby v průběhu roku 2022 na straně příjmů.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/21/6 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 2022-2024 a
předložila je spolu s návrhem rozpočtu MŠ ke schválení zastupitelstvu obce. Rozpočet MŠ byl navržen jako
vyrovnaný, s příspěvkem obce 400 000,- Kč a tato částka je zároveň závazným ukazatelem. Předsedající dále
navrhuje stanovit jako závazné ukazatele položky rozpočtu č. 501 316, 501 400, 518 480, 518 490, 558 500.
Platby budou poukazovány na účet MŠ čtvrtletně. Střednědobé rozpočtové výhledy MŠ jsou přílohou č. 5
tohoto zápisu, rozpočet MŠ je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Nikdo se
nevyjádřil.
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Návrh usnesení č. 6/21/7: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje střednědobé rozpočtové výhledy MŠ na
období 2022-2024, vyrovnaný rozpočet MŠ Klínec na rok 2022, výši příspěvku obce 400 000,- Kč, závazné
ukazatele a rozpis plateb.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/7 bylo schváleno.

7. Obecně závazné vyhlášky odpad
Předsedající seznámila přítomné s obsahem a důvody přijetí OZV.
Změna odpadového zákona nám přinesla mimo jiné povinnost změnit Obecně závazné vyhlášky obce (OZV)
o stanovení systému nakládání s odpady na území obce a o způsobu výběru poplatku.
První OZV stanovuje systém odpadového hospodářství na území obce Klínec.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/21/8: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o
stanovení systému odpadového hospodářství obce.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/8 bylo schváleno.
Předsedající dále vysvětlila způsob stanovení poplatku za odpad. Sazbu poplatku a způsob jeho výběru jsme
připravili v souladu s novým zákonem tak, aby došlo k co nejmenším změnám oproti stávajícímu stanovení
poplatku podle starého zákona o odpadech, ale s přihlédnutím k narůstajícím cenám. Navýšení cen je
spojené nejen se změnou legislativy – zavedení třídících limitů a skládkovacího poplatku, ale i se současnou
mírou inflace. Nový odpadový zákon umožňuje obcím vybírat poplatek pouze podle zákona o místních
poplatcích. Nejblíže zavedenému systému je způsob stanovení základu dílčího poplatku podle objednané
kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc. Sazba poplatku pro rok 2022 činí 0,46 Kč/l (Zákon
umožňuje stanovit sazbu až do výše 1 Kč/l). Ceník poplatku podle velikosti nádoby a frekvence svozu je
přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněný na webu obce.
Návrh usnesení č. 6/21/9: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o
místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/9 bylo schváleno.

8. Svazková škola
Předsedající seznámila přítomné s obsahem zakládacích smluv a důvody založení svazku.
Předkládáme návrh na vytvoření dobrovolného svazku obcí za účelem společné realizace svazkové základní
školy (viz. Smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou a Příloha č. 1 Stanovy
Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou), ve kterém je obec Klínec jedním ze zakládajících
členů. Podle nedávno zpracované demografické studie chybí v mníšeckého regionu v současnosti cca 400
míst v základním školství a tento deficit bude narůstat až na cca 600 chybějících míst v průběhu příštích let.
Jedná se o dlouhodobě známý trend-během posledních let se kapacita základních škol v regionu navyšovala
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již několikrát a všechna řešení k navýšení kapacity stávajících škol byla vyčerpána. Vybudování svazkové
školy s podporou dotace z MŠMT (85 % uznatelných nákladů) je koncepční a v tuto chvíli finančně
nejefektivnější řešení pro zajištění narůstající poptávky po místech pro základní vzdělávání v regionu. MŠMT
podporuje výstavbu svazkových škol s min. počtem 540 žáků (2x9 tříd) a v současné době poskytuje dotaci
na výstavbu místa pro jednoho žáka v hodnotě 800 tisíc korun. Investiční odbor MŠMT byl o našem záměru
informován a bude nutné s ním průběžně komunikovat o vývoji projektu. V regionu jsou jen dvě obce, které
mají na svém území pozemky určené pro výstavbu školy-Kytín a Mníšek. Vzhledem k lepší dopravní
dostupnosti byl zvolen Mníšek. V současné době probíhají jednání s římskokatolickou církví o částečné
směně a odkupu pozemků za garážemi na Starém sídlišti.
Pro financování projektu bude kromě dotace MŠMT nutné získat prostředky i z jiných dotačních titulů,
příspěvků obcí a pravděpodobně i z úvěru. Podle současných cen činí podíl, připadající na obec Klínec, cca
10 mil Kč. Platby budou prováděny postupně v průběhu 5 a více let.
Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/21/10: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje jako orgán příslušný podle ust. § 84 odst.
2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, založení dobrovolného svazku obcí s názvem
Dobrovolný svazek obcí Svazková škola pod Skalkou, jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení, a dále
schvaluje, aby obec Klínec ve smyslu ust. § 49 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, uzavřelo Smlouvu
o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod Skalkou v souladu s návrhem, který je přílohou
usnesení. Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí Svazková škola pod
Skalkou, které jsou přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje sídlo svazku v budově
městského úřadu Mníšek pod Brdy, který je vlastníkem budovy. Zastupitelstvo obce Klínec jmenuje jako
zástupce obce v orgánu svazku, tj. v členské schůzi starostku obce paní Markétu Polívkovou.
Zastupitelstvo obce Klínec zároveň rozhodlo, že souhlasí s tím, aby prvním předsedou takto vytvořeného
dobrovolného svazku obcí byla Ing. Dana Dalešická, Za Rybníky 225, 252 10 Mníšek pod Brdy.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/10 bylo schváleno.

9. Smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
V souvislosti se zavedením nových standardů dopravní obslužnosti (DO) a nové metodiky výpočtu podílů
obcí na DO s platností od 1. 1. 2022 je potřeba uzavřít nové Smlouvy o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti. Nové standardy definují spravedlivé podíly obcí a Kraje na financování DO. Nyní některé
regiony v rámci Stř. kraje doplácí na DO velmi vysoké částky (k nim patříme i my) a jiné regiony platí výrazně
méně nebo i nic. Obec Klínec v roce 2021 zaplatila na DO celkem 617 398 Kč, i přes to, že jsme výrazně
omezovali spoje v době covidových restrikcí od dubna do srpna. Zavedením standardů a spravedlivého
přepočtu se záloha na DO pro obec Klínec v roce 2022 sníží na 341 113 Kč.
Návrh usnesení č. 6/21/11: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Návrh Smlouvy o zajišťování a
financování dopravní obslužnosti.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/11 bylo schváleno.
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10. Aktualizace Místního plánu rozvoje obce
Předsedající seznámila přítomné s aktualizací MPOV. Dokument byl aktualizován o plánované investiční i
neinvestiční projekty na období 2021-2025, s výhledem do roku 2030.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se všem
přítomným.
Návrh usnesení 6/21/12: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje Místní plán obnovy vesnice MPOV Klínec
na období 2021-2025 s výhledem do roku 2030.
Výsledek hlasování: Pro
6
Proti
0
Zdrželi se
0
Usnesení č. 6/21/12 bylo schváleno.

11. Inventarizace
Předsedající seznámila přítomné s podrobnostmi.
Inventarizace majetku obce bude provedena ke dni 31. 12. 2021 a to ve dnech od 22. 12. 2021 do 31. 1.
2022.
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. 6/21/13: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje vyhlášení inventarizací za rok 2021 a
současně schvaluje složení inventarizační komise tak, jak bylo navrženo.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/13 bylo schváleno.

12. Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022
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. Ceny vodného a stočného se zvyšují z důvodu rostoucích
cen nákladů, inflace a u vodného také zvýšení ceny vody převzaté. Obec Klínec, která je provozovatelem
vodovodů a kanalizací, do kalkulace nezahrnuje žádný zisk.
Dle sestavené kalkulace navrhujeme stanovení ceny stočného od 1. 1. 2022 na 44,00 Kč bez DPH (2021
39,50 Kč), tj. 48,40 Kč s DPH 10 % (2021 43,45 Kč s DPH). Cena stočného placená paušální částkou vychází ze
směrného čísla daného Vyhláškou MZe pro rodinné domy 36 m3/os/rok, tj. 1742 Kč včetně DPH (2021 1564
Kč).
Cena vodného se od 1. 1. 2022 zvyšuje na 40,00 Kč bez DPH (2021 37,20 Kč bez DPH), tj. 44,00 Kč s DPH 10
% (2021 40,90 Kč s DPH 10 %).
Stanovení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2022 je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
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Před hlasováním dala předsedající možnost přítomným k vyjádření. Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení č. 6/21/14: Zastupitelstvo obce Klínec schvaluje cenu vodného a stočného od 1. 1. 2022 na
40,00 Kč/m3 vodné a 44,00 Kč/m3 stočné. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výsledek hlasování:
Pro:
6
Proti:
0
Zdrželi se:
0
Usnesení č. 6/21/14 bylo schváleno.

13. 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 6/21/15: 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:
6
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/21/15 bylo schváleno.

14. 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 6/21/16: Zastupitelstvo obce Klínec v souladu s § 76 odst. 1 zákona o obcích schvaluje
starostce obce Markétě Polívkové mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku měsíčního platu dle
platného tarifu Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v aktuálním znění, za splnění mimořádných a
zvláště významných úkolů pro obec spojených zejména s řešením odpadového hospodářství a založením
svazkové školy.
Výsledek hlasování:
Pro:
5
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení č. 6/21/16 bylo schváleno.

15. Diskuse
Bod programu bez usnesení.
Na závěr paní starostka poděkovala přítomným za účast a zasedání v 18:55 hod ukončila.

Přílohy zápisu:
1. Informace o svolání zasedání
2. Prezenční listina
3. Rozpočtové výhledy 2022-2024
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválený rozpočet na rok 2022
Rozpočtové výhledy MŠ 2022-2024
Schválený rozpočet MŠ Klínec na rok 2022
Ceník poplatku za odpad 2022
Smlouva o vytvoření DSO Svazková škola Pod Skalkou včetně Stanov
Stanovení ceny vodného a stočného

Zápis byl vyhotoven dne 20. 12. 2021
Zapisovatelka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Ověřovatelé: 1. Jan Doubrava

……………………………………………………..

2. Herbert Rájek

……………………………………………………..

Starostka: Markéta Polívková

……………………………………………………..

Razítko obce:

Vyvěšeno na úřední desce OÚ Klínec: 21. 12. 2021
Svěšeno z úřední desky: 6. 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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