
Obec Klec 

Klec 75 

379 01 p. Třeboň 

 

 

 

SOUBOR USNESENÍ 
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Klec, 

konaného dne 29.12.2020, od 17:00 hodin. 
 

 
 

Schválení programu 
 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Klec schvaluje následující program zasedání: 

 
1. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu 

2. Schválení programu zasedání 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

4. Schválení kupní smlouvy – Povodí Vltavy s.p. 

5. Návrh ceny pro stočné na rok 2021 

6. Schválení návrhu opravy silnice z POV 2021 Jihočeského kraje 

7. Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2021 

8. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 - 2023  

9. Zrušení staré vyhlášky o odpadech  

10. Žádost o prominutí poplatku za elektřinu – hospoda 

11. Změna pozice z uvolněného starosty na neuvolněného od 1.2.2021 

12. Žádosti o finanční dar  

a) Honební společenstvo Klec 

b) Záchranná služba Třeboň 

13. Vyřazení majetku 

14. Diskuse 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 
Bod III – Rozpočtové opatření č. 5/2020 
 

Návrh usnesení: 
I.  Zastupitelstvo obce Klec projednalo rozpočtové opatření č. 5/2020  



II.  Zastupitelstvo obce Klec schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 
5/2020 

 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 
Bod IV – Schválení kupní smlouvy – Povodí Vltavy s.p. 
 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo návrh kupní smlouvy  
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje koupi pozemku pč. 350/95 v k.ú. Klec, 

výměra 2289 m2 za cenu 297.570,- Kč bez DPH, s Povodím Vltavy s.p. a 
znění kupní smlouvy 

  
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

Bod V – Návrh ceny pro stočné na rok 2021 
 
Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo a bere na vědomí návrh ceny pro 

stočné na rok 2021 
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Bod VI – Schválení návrhu opravy silnice z POV 2021 Jihočeského kraje 
 
Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo návrh opravy okrajů silnice z POV 

2021 v úseku viz. příloha 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje návrh opravy silnice z POV 2021  
 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

 
Bod VII – Návrh rozpočtu obce Klec na rok 2021 
 

Návrh usnesení: 
 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo Návrh rozpočtu obce Klec na rok 

2021, viz. příloha 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje rozpočet na rok 2021 

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

Bod VIII – Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2023 



 
Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo Návrh střednědobého výhledu na 
roky 2021 – 2023, viz. příloha 

II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce 
Klec na roky 2021 - 2023 

 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Bod IX – Zrušení staré vyhlášky o odpadech 
 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec ruší starou vyhlášku o odpadech č.1/2012 
 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Bod X – Žádost o prominutí poplatku za elektřinu - hospoda 
 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo žádost o prominutí poplatku za 
elektřinu v hospodě podanou paní Veronikou Jandovou ze dne 
23.10.2020 

II. Zastupitelstvo obce Klec souhlasí s prominutím doplatku za energie 
 

Usnesení č. 9 nebylo schváleno. 

 

Bod XI – Změna pozice z uvolněného starosty na neuvolněného od 1.2.2021  
 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo žádost starosty pana Vlastimila 
Štěrby o změnu pozice z uvolněného starosty na neuvolněného a to od 
1.2.2021 

II. Zastupitelstvo obce Klec souhlasí s převedením pozice z uvolněného 
starosty na neuvolněného a to od 1.2.2021 

 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Bod XII – Žádosti o finanční dar 
 

a) Honební společenstvo Klec 



 
Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo žádost podanou hospodářem 
místního Honebního společenstva Klec o příspěvek na činnost ve výši 
3.000,- Kč 

II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost 
pro Honební společenstvo Klec ve výši 3.000,- Kč 

 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

b) Záchranná služba Třeboň 
 

Návrh usnesení: 
I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo žádost LSPP o příspěvek na činnost 
II. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro 

Lékařskou službu první pomoci Třeboň, o.p.s. ve výši 2158 kč 
III. Zastupitelstvo obce Klec projednalo znění Darovací smlouvy  
IV. Zastupitelstvo obce Klec schvaluje Darovací smlouvu s LSPP  
 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Bod XIII – Vyřazení majetku 
 

Návrh usnesení: 

I. Zastupitelstvo obce Klec projednalo návrh na vyřazení majetku – 
vyřazení 200 ks starých židlí v KD 

II. Zastupitelstvo obce Klec souhlasí s vyřazením 200 ks starých židlí v KD  
 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

 
 


