ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 7.6.2014 od 20,00 hod.
v hostinci „ U Voráčků „ v Křenicích
Přítomni :

Jana Vlčková, Josef Hájek, Hana Zdvořáková, Jaroslav Zdvořák

Omluveni :

Mgr. Jan Kacíř, Vítězslav Chval, Michal Frýba

Ověřovatelé :

Jaroslav Zdvořák, Josef Hájek

Zapisovatelka :

Hana Zdvořáková

Program : 1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva.
3. Úprava rozpočtu k 31.5.2014.
4. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2013.
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2013.
6. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Křenice za rok 2013.
7. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2013.
8. Navýšení pokladního limitu.
9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Křenice pro volební období
2014 – 2018.
10. Žádost o koupi pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice.
11. Smlouva o poskytování servisních služeb ID 4759- Geo Data s.r.o.
12. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
- EKO KOM a.s.
13. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
14. Diskuse.
15. Usnesení.
16. Závěr.

1. Zahájení.
Zasedání OZ zahájila starostka obce v 20,13 hod., přivítala všechny přítomné,
určila zapisovatelku.
Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni p. J. Zdvořák a p. J. Hájek.
Navržený program zasedání byl taktéž jednomyslně schválen.

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ.
Usnesení ze zasedání OZ , které se konalo 28.3.2014 přečetla starostka obce.
Je průběžně plněno.

3. Úprava rozpočtu k 31.5.2014.
Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 1 k 31.5.2014 .
Příjmy – rozpočet po úpravě - 3 336 515,-

Kč.

Výdaje – rozpočet po úpravě - 3 477 645,85 Kč.
Hlasování : 4 pro

4. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2013.
Závěrečný účet obce Křenice za rok 2013, kdy rozvahový den je 31.12.2013,
přečetla starostka obce.
Rozpočtové příjmy -

3 920 932,79

Kč

Rozpočtové výdaje -

3 101 614,91

Kč

Stav na účtech u KB a.s a ČNB k 31.12.2013 - 3 110 709,25 Kč
Pohledávky k 31.12.2013 Závazky k 31.12.2013

23 986,-

Kč

- 167 031,09 Kč

Stav pokladny a cenin k 31.12.2013 - 0,- Kč
Hlasování : 4 pro

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2013.
Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo 10.4.2014 na obecním úřadě
Křenice. Byly zjištěné chyby a nedostatky nemající charakter závažnosti nedostatků uvedených v § 10 odst.3 písm.b) zákona č. 420/2004 Sb. Na základě toho byly

vytvořeny nápravná opatření.
Hlasování : 4 pro

6. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Křenice za rok 2013.
Starostka přečetla nápravná opatření ke zprávě.
Hlasování : 4 pro

7. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2013.
Výnosy obce celkem - 3 483 428,56 Kč
Náklady obce celkem - 2 699 959,70 Kč
Výsledek hospodaření obce za rok 2013 před zdaněním - 1 127 938,86 Kč
Hlasování : 4 pro

8. Navýšení pokladního limitu.
Starostka požádala o navýšení pokladního limitu na částku 120 000,- Kč.
Hlasování :

4 pro

9. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Křenice pro volební období
2014 – 2018.
Pro volební období 2014 – 2018 se stanovuje : počet členů obecního zastupitelstva
- 7.
Hlasování : 4 pro

10. Žádost o koupi pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice.
p. Valenta Josef, Křenice č.p. 42, požádal o koupi nebo směnu pozemku p.č. 27/4
o výměře 52 m2 v k.ú. Křenice. Jedná se o pozemek : předzahrádka a část dvora u
č.p. 42. Obecní zastupitelstvo vyhlásí záměr na odprodej tohoto pozemku a nechá
zhotovit odhad.
Hlasování : 4 pro

11. Smlouva o poskytování servisních služeb ID 4759 GEO Data s.r.o.
Firmou GEO Data s.r.o. byla nabídnuta smlouva na poskytování webové aplikace
GEO Data Geoportál START a souvisejících modulů.

Hlasování : 4 proti

12. Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO KOM
a.s.
Smlouva s firmou EKO-KOM a.s. na rok 2014, která zajišťuje platbu zpětného
odběru a využití odpadů z obalů.
Hlasování : 4 pro

13. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a) nabídka firmy REVENGE a.s. na umístění sběrného kontejneru na použité
oděvy, obuvi a hračky – zajistí starostka obce.
b) nabídka na vytvoření znaku a vlajky obce Křenice – starostka zjistí další informace ohledně této nabídky.

14. Diskuse.
a) p. Behenský, Kámen – zda-li se bude stavět dětské hřiště v obci Kámen
p. Vlčková – do konce letošního roku bychom ho chtěli postavit
b) p. Herink, Křenice – kdy budou osazena dopravní zrcadla u č.p. 41 a 37
p. Vlčková – zakázka je zadaná SÚS Klatovy
c) p. Vlčková – zažádáno na MěÚ v Klatovech, odbor dopravy o povolení
umístit před obce Kámen, Křenice, Přetín nové značky omezující
průjezd nákladních aut s hmotností nad 25 t obcemi. Dále bylo
zažádáno umístit na vjezdu do Křenic směrem od Kamene značku
pozor děti a značku omezující rychlost na 30 km.
d) p. Voráček, Křenice – bylo by třeba častěji větrat v kapli v Křenicích
p. Vlčková – klíče od kaple budou předány p. Rejtharovi
e) p. Rejthar, Křenice – zda-li se zastupitelstvo domluvilo na koupi traktůrku
p. Vlčková – bude projednáno do dalšího zasedání zastupitelstva
f) p. Herink, Křenice – kdy se bude čistit požární nádrž v Křenicích
p. Rejthar – nádrž se bude čistit po sklizení sena okolo nádrže
g) p. Vlčková – dětský den se bude konat v neděli 22.6.2014 od 13,00 hod. na

fotbalovém hřišti v Křenicích. V sobotu 28.6.2014 nebo v neděli 29.6.2014
( termín a čas bude ještě upřesněn ) se bude konat divadelní představení
( Válkovo kočovné divadlo Praha – odpolední pro děti, večerní pro dospělé )
v obci Kámen .

15. Usnesení
Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka p. Zdvořáková.
Hlasování :

4 pro

16. Závěr
Zasedání ukončila starostka v 21,30 hod. Popřála všem pevné zdraví a příjemné
prožití letních prázdnin. Příští zasedání by se mělo konat v měsíci září 2014.

Zapsala : Hana Zdvořáková

…………………………………………..
ověřovatelé

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 7.6.2014 od 20,00 hod.
v hostinci „ U Voráčků „ v Křenicích

Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Rozpočtové opatření č. 1 – úpravu rozpočtu k 31.5.2014.
2. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2013.
3. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Křenice za rok 2013.
4. Účetní závěrku obce Křenice za rok 2013.
5. Navýšení pokladního limitu na částku 120 000,- Kč.
6. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018
v počtu 7.
7. Vyhlášení záměru na odprodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice + náklady
s tím spojené.
8. Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou
EKO – KOM a.s. na rok 2014.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
1. Smlouvu o poskytování servisních služeb ID 4759 od firmy GEO Data s.r.o.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2013.
Umístění kontejneru na použité ošacení, obuv a hračky v obci Křenice.
Nabídku na vytvoření znaku a vlajky obce Křenice.
Ostatní připomínky, návrhy a sdělení občanů v diskusi.

…………………………………………..

…………………………………………

Josef Hájek

Jana Vlčková

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

