
Zápis 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  20.12.2014  od  18,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Josef Hájek, Jaroslav Zdvořák, 

                    Mgr. Jan Kacíř, Hana Zdvořáková 

Omluven :  Michal Frýba 

Zapisovatel :  Gabriela Bláhová 

Ověřovatelé : Hana Zdvořáková, Josef Hájek 

Program :   1. Zahájení. 

                     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

                     3. Rozpočtové opatření č.4 – úprava rozpočtu k 30.11.2014. 

                     4. Rozpočet obce Křenice na rok 2015. 

                     5. Rozpočtový výhled obce Křenice na roky 2015 – 2018. 

                     6. Strategický rozvojový plán obce na roky 2015 – 2018. 

                     7. Kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření 

                          během roku. 

                     8. Směrnice pro provedení inventarizace. 

                     9. Prodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 

                   10. Finanční příspěvek Charitě Klatovy. 

                   11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                   12. Diskuse. 

                   13. Usnesení. 

                   14. Závěr. 

 

 



1. Zahájení 

Zasedání zahájila starostka obce v 18,15  hod., přivítala všechny 

přítomné, určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. Ověřovateli zápisu 

navrhla p. Hanu Zdvořákovou a p. Josefa Hájka. 

Hlasování :  6  pro 

Přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi 

přítomnými členy zastupitelstva. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

Minulé zasedání se konalo 1.11.2014 a bylo ustavující. Starostka přečetla 

usnesení z tohoto zasedání. 

 

3. Rozpočtové opatření č. 4 – úprava rozpočtu k 30.11.2014. 

Starostka obce přečetla jednotlivé úpravy příjmových a výdajových 

položek rozpočtu. 

Příjem po úpravě rozpočtu činí    3 380 125,- Kč. 

Výdej po úpravě rozpočtu činí     3 266 932,85  Kč. 

Hlasování :  6  pro 

 

4. Rozpočet obce Křenice na rok 2015. 

Starostka obce přečetla jednotlivé navrhované příjmové a výdajové 

položky rozpočtu. Rozpočet je schvalován jako vyrovnaný. Příjmy činí 

3 047 450,- Kč  a výdaje  3 047 450,-  Kč. 

Hlasování :  6  pro 

 

5. Rozpočtový  výhled obce Křenice na roky 2015 – 2018. 

Starostka obce přečetla jednotlivé příjmové a výdajové okruhy 

jednotlivých roků. Rozpočtový výhled je shrnutí návrhů rozpočtů 

a z toho se odvíjející  finanční situace obce. 

Hlasování :  6  pro 

 

6. Strategický rozvojový plán obce na roky 2015 -2018. 

Strategický plán přečetla starostka obce. Tento plán má dvě části.  



V úvodu je zmínka o historii a současném dění v obci, v další části jsou 

seznamy akcí na jednotlivá léta, předpokládané harmonogramy realizace 

a předpokládané náklady akcí. Tento plán se z větší části zaměřuje na 

opravy místních komunikací, i když od příštího roku nebude možné na 

tyto akce dostat dotace. 

Diskuse k tomuto bodu :  a) p. Vlček – co se bude opravovat za sakrální  

                                                                    památky 

                                                          starostka – ještě bychom chtěli opravit 

                                                                               Boží muka za Přetínem  

                                                                               směrem na Strýčkovice 

                                              b) p. Rýdlová – zda-li jsou střídačky na fotbalo- 

                                                                     vém hřišti na obecním pozemku a  

                                                                     zda-li by nebylo možné požádat 

                                                                     o dotaci přes Tělových. jednotu 

                                                         starostka – na střídačky nebudeme žádat 

                                                                                o dotaci, budeme žádat, 

                                                                                pokud z nějakého programu  

                                                                                bude vypsána na opravu  

                                                                                kabin u fotbalového hřiště 

                                              c) p. Zdvořák – když se bude opravovat část  

                                                                     cesty do „Loužku“, jestli by nešlo  

                                                                     vyřezat křoví na cestě pod včelí- 

                                                                     nem směrem na Kámen. Je zarost- 

                                                                     lá a je na ní něco vysypáno 

                                                          p. Rejthar – hromada je tam už několik  

                                                                                 let, mělo by se s tím něco 

                                                                                 udělat 

                                                          starostka – zjistí se stav a následně se  

                                                                                bude řešit 

Hlasování :   6  pro 

 

7. Kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 

během roku. 

Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm a) zákona 

č. 128/2000 Sb.o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 

starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření během 

roku s limitem na jednotlivou položku do 500 000,- Kč. 



Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém 

opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání 

zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou. 

Hlasování :   6  pro 

 

8. Směrnice pro provedení inventarizace. 

Směrnici přečetla starostka obce. Fyzická inventarizace majetku bude 

zahájena 22.12.2014 a ukončena 31.12.2014. Inventarizace účtů bude 

ukončena do 30.1.2015. Za průběh inventarizace odpovídá předseda 

inventarizační komise p. Jaroslav Zdvořák. 

Hlasování :  6  pro 

 

9. Prodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 

Byl vyvěšen záměr na odprodej tohoto pozemku. Jedná se o ostatní 

plochu o výměře 52 m2. Pozemek bude prodán p. Veronice Bielické 

z Prahy, která koupila přilehlou nemovitost,  za cenu 7 380,- Kč + náklady 

spojené s prodejem. Starostka s p. Bielickou sepíše smlouvu o prodeji. 

Hlasování :   6  pro 

 

10. Finanční příspěvek Charitě Klatovy. 

Charita Klatovy nás požádala o příspěvek za rok 2014. Návrh  2 000,- Kč. 

Hlasování :   6  pro 

 

11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

a) Starostka – žádost o poskytnutí finančního příspěvku na záchrannou 

                     stanici pro nemocná zvířata ve Spáleném Poříčí. 

                     Návrh  1 000,- Kč. 

Hlasování  :  6   pro 

b) Starostka přečetla výtažky ze zákona o kácení dřevin rostoucích mimo 

les platné od 1.11.2014. O povolení se nebude muset žádat pouze u 

ovocných stromů rostoucích v ohraničených zahradách v intravilánu 

obce. 

c) Starostka informovala o stavu peněžních prostředků na běžných 

účtech u Komerční banky a České národní banky. 



d)  Starostka informovala o změně zákona o odpadech, který je platný od 

1.1.2015. Jedná se o změnu, kdy obec bude muset mít kontejnery na 

vyvážení bioodpadu ( nebo kompostéry ) a kontejnery na kov. Obec si 

musí vyvážení zajistit sama. Už nebude možné, aby si hasiči udělali 

tzv. „železnou neděli „ , a sesbírali si železný šrot sami. S Životním 

prostředím je možné domluvit úložiště, kam dávat trávu a listí ( ale jen 

pro obecní potřeby ). Obec musí urychleně vypracovat novou 

vyhlášku na systém sběru odpadu, neboť za nedodržení ukládání 

bioodpadu se budou dávat vysoké pokuty. 

p. Rejthar st.-  jak donutíme občany, aby třídili bioodpad 

starostka – velmi těžko, ale zákon je zákon, v každém případě to  

                     odnese obec 

e) Starostka dále informovala o změně zákona o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů od 1.7.2015, speciálně o dotacích a 

návratných finančních výpomocí, které obec poskytuje neziskovým 

spolkům a organizacím. Obec již nebude moci poskytovat příspěvky 

tak, jak je poskytovala dosud. Bude muset vypracovat „ Program pro 

poskytování dotací „, v kterém uvede souhrn věcných, časových a 

finančních podmínek pro podpory účelu. Dotaci lze poskytnout na 

základě žádosti, která bude obsahovat určité body. Poté bude muset 

být se subjektem vytvořena tzv. „ Veřejnoprávní smlouva „. Ta 

v případě příspěvku ( dotace ) do 50 000,-Kč nemusí být zveřejňována 

dálkovým přístupem, ale na své úřední desce ano. 

f) Informace ohledně úřední doby během vánočních svátků – na OÚ 

bude v době od 22.12.2014 do 4.1.2015 zavřeno. 

g) Starostka informovala o přetransformování občanských sdružení na 

spolky do 1.1.2017. Toto by se nemělo týkat hasičů ( jsou vyjmuti ), 

ale tělovýchovných jednot ano. 

 

12.    Diskuse. 

   Jelikož se vše podstatné vyčerpalo v minulých bodech, nebyly žádné  

   Příspěvky do diskuse. 

 

13.    Usnesení ,  závěr. 

    Návrh usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka, usnesení  

    Bylo schváleno jednomyslně všemi přítomnými členy zastupitelstva. 



Starostka obce poděkovala všem občanům, hasičům, sportovcům za 

příkladnou práci pro obec, popřála příjemné prožití vánočních svátků a 

do nového roku popřála hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Ukončila 

zasedání v 20,15  hod. 

 

 

 

 

Zapsala : Gabriela Bláhová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………………….                              ………………………………………. 

           ověřovatelé                                                            Jana Vlčková 

                                                                                           starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

 

Sejmuto  : 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 

 

 



Usnesení 

ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 

dne  20.12.2014  od  18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Ověřovatele zápisu p. Hanu Zdvořákovou a p. Josefa Hájka. 

2. Rozpočtové opatření č. 4 – úpravu rozpočtu k 30.11.2014. 

3. Rozpočet obce Křenice na rok 2015. 

4. Rozpočtový výhled obce Křenice na roky 2015 – 2018. 

5. Strategický rozvojový plán obce Křenice na roky 2015 – 2018. 

6. Kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových 

opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 500 000,-Kč 

7. Směrnice pro provedení inventarizace. 

8. Prodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice p. Veronice Bielické, Praha 

za cenu 7 380,-Kč + náklady spojené s prodejem. 

9. Finanční příspěvek Charitě Klatovy ve výši  2 000,- Kč. 

10. Finanční příspěvek na Záchrannou stanici pro nemocná zvířata do  

Spáleného poříčí ve výši  1 000,- Kč. 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

1. Informace v došlé poště, připomínky a názory občanů. 

 

…………………………………..                                                       ………………………………… 

     Vítězslav Chval                                                                          Jana Vlčková 

 místostarosta obce                                                                     starostka obce 

 

Vyvěšeno : 

Sejmuto   : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 


