ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne
10.11.2020 od 19,00 hod. na OÚ Křenice
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Michal Frýba,
Ing. Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř
Ověřovatelé : Ing. Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS
Program :

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 5,7/2020
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020
5. Žádost o souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce +
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017043
6. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
7. Diskuse
8. Souhrn usnesení a závěr

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka v 19,00 hod. Přivítala všechny přítomné,
zkonstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Ing. Antonína Wollnera a
p. Jaroslava Zdvořáka. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou.
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnění
programu o tento bod: za bod 5) se vkládá bod 6) Nabídka na zpracování
ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady. Ostatní body se číselně
posouvají. Starostka dala hlasovat o takto upraveném programu.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2020 – 05 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka přečetla jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice,
které se konalo 07.10.2020.

3. Rozpočtové opatření č. 5,7/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2020 bylo sestaveno k 30.09.2020 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 4 695 745,00 Kč
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 6 178 627,00 Kč
Rozpočtové opatření č. 7/2020 bylo sestaveno k 31.10.2020 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 6 456 360,00 Kč
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 7 839 136,00 Kč
Usnesení č. 2020 – 05 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2020 a č. 7/2020.
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020
Účetní obce seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 6/2020,
které bylo vyvěšeno na úřední desce 26.10.2020 a které je potřeba
schválit zastupitelstvem obce.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 6 456 360,- Kč
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 7 755 627,- Kč
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2020 – 05– 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
5. Žádost o souhlas se stavbou společnosti ČEZ Distribuce + smlouva
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV – 12 - 0017043
Společnost Senergo nám zaslala žádost o souhlas se stavbou, tato
společnost zpracovává projektovou dokumentaci pro společnost ČEZ
Distribuce. Jedná se o vybudování nového kabelového vedení NN pro
nové odběrné místo. Obecní pozemek se nachází v trase předpokládané
stavby.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2020 – 05 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice uděluje souhlas se stavbou společnosti ČEZ
Distribuce a.s. a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017043 a
zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

6. Nabídka na zpracování ročního hlášení o produkci a nákládání s odpady
Firma Pošumavská odpadová s.r.o. nám nabízí rozšíření služeb
o zpracování ročního hlášení o odpadech, pomocí informačního systému
ISPOP. Cena této služby by byla 1 500,- Kč bez DPH.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2020 – 05 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nabídku na zpracování ročního
hlášení o produkci a nakládání s odpady od firmy Pošumavská
odpadová s.r.o. a zároveň pověřuje starostku podpisem dodatku
smlouvy s firmou Pošumavská odpadová s.r.o.
7. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
a) zrušení webových katalogů – info o poskytnutí výpovědní služby
z placených katalogových prezentací
b) informace – možnost uveřejnění článku o obci
c) nebezpečný odpad – 14.11.2020
8. Diskuse
Nebyly žádné příspěvky.
9. Souhrn usnesení a závěr
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání
v 19: 30 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví.

Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS

……………………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

………………………………………..
Jana Vlčková
starostka obce

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 10.11.2020 od 19,00 hod. na
OÚ Křenice

Usnesení č. 2020 – 05 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
Usnesení č. 2020 – 05 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020
a č. 7/2020.
Usnesení č. 2020 – 05– 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020.
Usnesení č. 2020 – 05 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice uděluje souhlas se stavbou společnosti ČEZ
Distribuce a.s. a schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017043 a zároveň pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 2020 – 05 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nabídku na zpracování ročního hlášení o
produkci a nakládání s odpady od firmy Pošumavská odpadová s.r.o. a
zároveň pověřuje starostku podpisem dodatku smlouvy s firmou Pošumavská
odpadová s.r.o.

………………………………………………
Vítězslav Chval
místostarosta obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

………………………………………..
Jana Vlčková
starostka obce

