ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Křenice konaného dne 21.1.2014
od 17,00 hod. na OÚ Křenice

Přítomni : Jana Vlčková, Josef Hájek, Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba,
Hana Zdvořáková
Omluveni : Mgr. Jan Kacíř, Vítězslav Chval
Ověřovatelé zápisu : Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba
Zapisovatel : Hana Zdvořáková

Program : 1. Zahájení
2. Změna v odměňování zastupitelů
3. Diskuse
4. Usnesení
5. Závěr

1. Zahájení
Zasedání zahájila starostka obce p. Vlčková, přivítala všechny přítomné.
Požádala o doplnění programu o dva body : 1. schválení smlouvy mezi
Plzeňským krajem a obcí o odměně za poskytování služeb
2. schválení dodatku č.1
smlouvy mezi Městem Švihov a obcí o vytvoření
společného školského obvodu spádové školy
Hlasování : 5 pro
Ověřovateli zápisu byli zvoleni p. Jaroslav Zdvořák a p. Michal Frýba.
Hlasování : 5 pro
Zapisovatelkou byla určena p. Hana Zdvořáková.

2. Změna v odměňování zastupitelů
Vláda ČR dne 18.12.2013 na základě Ministerstvem vnitra předloženého
materiálu schválila vrátit odměny zastupitelstev obcí a krajů na úroveň
roku 2010 od 1.1.2014.
U neuvolněných členů zastupitelstev, s vyjímkou neuvolněných starostů
je maximální výše měsíčních odměn stanovena na úroveň, která platila
do 31.12.2010.
Neuvolněnému členu zastupitelstva obce, který vykonává funkci starosty,
může být měsíční odměna poskytnuta do výše 0,6 násobku výše měsíční
odměny, která by v příslušné obci náležela starostovi, kdyby tuto funkci
vykonával jako uvolněný.
Zastupitelstvo schválilo od 1.1.2014 odměny neuvolněných členů
zastupitelstva obce Křenice na úroveň, která platila do 31.12.2010.
Zároveň schválilo od 1.1.2014 odměnu neuvolněnému starostovi obce
Křenice ve výši 0,6 násobku výše měsíční odměny, která by v příslušné
obci náležela starostovi, kdyby tuto funkci vykonával jako uvolněný.
Viz příloha k zápisu.
Hlasování : 5 pro
3. Smlouva o odměně za poskytování služeb
Jedná se o smlouvu mezi Plzeňským krajem a obcí Křenice. Plzeňský kraj
má na objektu bývalé prodejny ve Křenicích umístěno monitorovací
zařízení ( srážkoměr ). Plzeňský kraj se za poskytovanou službu zavazuje
hradit odměnu ve výši skutečné částky za spotřebu elektrické energie dle
odečtového elektroměru.
Hlasování : 5 pro
4. Dodatek č.1 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy
Jedná se o dodatek mezi Městem Švihov a obcí Křenice. Příspěvek na
daný rok se stanovuje ve výši 1 000,- Kč za jednoho žáka dle stavu k 30.9.
předchozího roku a bude účelově využit na nákup školního nábytku,
učebnic a školních pomůcek určených pro žáky.
Hlasování : 5 pro
5. Diskuse
p. Rejtharová, účetní obce z důvodu jiného pracovního vytížení
odstupuje z místa účetní obce Křenice k 31.1.2014.

Účetní obce a správkyní rozpočtu bude od 1.2.2014 až do vyřešení přijetí
nové pracovní síly na místo účetní obce vykonávat starostka obce
p. Vlčková za odměnu z dohody o provedení práce.
Příkazcem operací bude od 1.2.2014 až do vyřešení přijetí nové pracovní
síly na místo účetní obce vykonávat místostarosta obce p. Hájek.
Hlasování : 5 pro
6. Usnesení
Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka p. Zdvořáková.
Hlasování : 5 pro
7. Závěr
Zasedání ukončila starostka obce p. Vlčková v 19,00 hod. Poděkovala
všem za účast a popřála hodně zdraví a pracovních úspěchů do dalšího
roku.

Zapsala : Zdvořáková Hana

……………………………………….
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

USNESENí
ze zasedání zastupitelstva obce Křenice konaného dne 21.1.2014
od 17,00 hod. na OÚ Křenice

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Neuvolněným členům zastupitelstva obce Křenice, s vyjímkou
neuvolněné starostce, výši měsíčních odměn na úroveň, která platila
do 31.12.2010.
2. Neuvolněné starostce obce Křenice měsíční odměnu ve výši 0,6
násobku měsíční odměny, která by náležela starostovi, kdyby tuto
funkci vykonával jako uvolněný.
3. Smlouvu mezi Plzeňským krajem a obcí Křenice o odměně za
poskytování služeb.
4. Dodatek č.1 smlouvy o vytvoření společného školského obvodu
spádové školy mezi Městem Švihov a obcí Křenice.
5. Účetní obce a správkyni rozpočtu bude vykonávat od 1.2.2014 až do
vyřešení přijetí nové pracovní síly na místo účetní obce starostka
p. Vlčková za odměnu z dohody o provedení práce.
6. Příkazcem operací bude od 1.2.2014 až do vyřešení přijetí nové
pracovní síly na místo účetní obce vykonávat místostarosta p. Hájek.

………………………………………….

…………………………………….

Josef Hájek

Jana Vlčková

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

