
Zápis  
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  29.5.2015 od  20,00  hod. 

v hostinci „ U Voráčků „ v Křenicích 
 

Přítomni   :    Jana Vlčková,  Vítězslav Chval,  Josef Hájek,  Mgr. Jan Kacíř, 
                        Michal Frýba 
Omluveni :    Hana Zdvořáková,  Jaroslav Zdvořák 
Ověřovatelé :  Vítězslav Chval,  Josef Hájek 
Zapisovatel :    Mgr. Jan Kacíř 
 
Program :         1. Zahájení. 
                           2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                           3. Rozpočtové opatření č. 3/2015. 
                           4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice 
                               za rok 2014. 
                          5. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2014. 
                          6. Účetní závěrka obce Křenice za rok 2014. 
                          7. Prodej pozemku p.č. 20/19 v k.ú. Křenice. 
                          8. Diskuse. 
                          9. Usnesení. 
                        10. Závěr. 
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 20,10  hod., přivítala všechny přítomné, 
určila zapisovatele p. Mgr. Jana Kacíře. Navrhla ověřovatele zápisu 
p. Vítězslava Chvala a p. Josefa Hájka, kteří byli jednomyslně schváleni 
všemi přítomnými členy. Dále přečetla program zasedání. Navrhla úpravu 
programu, kde za bod č. 7  se vloží bod č. 8 ) Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti č. 470/2015-SML,  a bude se pokračovat bodem 
programu č. 9) diskuse.  Upravený program byl jednomyslně schválen 
všemi přítomnými členy. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
Usnesení z minulého zasedání, které se konalo 24.4.2015 přečetla  
starostka obce. Je průběžně plněno. 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2015. 
Rozpočtové opatření přečetla starostka obce.  
Příjmy po úpravě rozpočtu  :   3 162 203,- Kč 
Výdaje po úpravě rozpočtu :   3 546 710,- Kč 
Hlasování  :  5   pro 
 



4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2014. 
Přezkoumání hospodaření obce se uskutečnilo 22.4.2015 na obecním 
úřadě. Přezkoumání provedly kontrolorky Krajského úřadu Plzeňského 
kraje. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2014  nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky ( § 10 odst.3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb. ) a 
ani se neuvádí zjištěná rizika dle § 10 odst.4 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb. 
Nedostatky za minulé roky byly odstraněny. 

5. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2014. 
Návrh závěrečného účtu obce přečetla starostka. Rozvahový den – 31.12. 
2014.  
Rozpočtové příjmy –                                                     3 408 986,71    Kč 
Rozpočtové výdaje -                                                      3 342 317,16   Kč 
Stav na účtech u KB a ČS k 31.12.2014 -                    3 167 276,58   Kč 
Majetkový účet u ČS k 31.12.2014 -                                 10 102,22   Kč 
Stav pokladní hotovosti a cenin k 31.12.2014 -                        0,-      Kč 
Pohledávky k 31.12.2014 -                                                 23 560,-      Kč 
Závazky k 31.12.2014 -                                                     186 350,63   Kč 
Hodnota majetku k 31.12.2014 -                              20 653 117,08    Kč 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem  162 240,- Kč. 
Závěrečný účet obce Křenice za rok 2014 byl schválen s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
Hlasování  :   5   pro 

6. Účetní závěrka obce Křenice za rok 2014. 
Výnosy celkem  -   3 308 573,13   Kč 
Náklady celkem -   2 607 397,85  Kč 
Výsledek hospodaření obce za rok 2014 před zdaněním  -  834 555,28 Kč 
Hlasování  :   5  pro 

7. Prodej pozemku p.č. 20/19 v k.ú. Křenice. 
Zastupitelé schválili prodej pozemku p.č. 20/19 o výměře  1 120  m2 
v k.ú. Křenice p. Karlu Herinkovi, Křenice  41 za cenu  67 200,- Kč + 
náklady spojené s prodejem. Jedná se o pozemek ( stráň ) za č.p. 41.  
Hlasování :   5  pro 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 470/2015 – SML. 
Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene na umístění závěsného 
kabelového veřejného osvětlení zřizované v rámci akce „ Křenice – veřej- 
né osvětlení „ nad potokem Merklínka mezi Povodím Vltavy, závodem 
Berounka, Plzeň a obcí Křenice. 
Hlasování  :  5  pro 

9. Diskuse 
a) starostka – informovala občany o stavebních úpravách sportovních  



                     kabin, mělo by se začít s opravami po“ memoriálu Josefa 
                     Voráčka „ 

b) starostka -  pozvala všechny občany na okrskovou hasičskou soutěž,  
                     která se koná 30.5.2015 od 13,00 hod. v Přetíně. 

c) starostka -  informace o dětském dnu – bude se konat  27.6.2015 
                     od  14,00 hod. na fotbalovém hřišti v Křenicích 

10.  Usnesení 
Návrh na usnesení z dnešního zasedání přečetla starostka obce. 
Hlasování :  5  pro 

11.  Závěr 
Zasedání ukončila starostka v 21,15  hod., poděkovala všem za účast, 
popřála klidné letní měsíce a příjemné dovolené. 

 
 
 
 
Zapsal  :   Mgr. Jan Kacíř 
 
 
 
 
 
 
 
    ………………………………………….                                       ……………………………………… 
             ověřovatelé                                                                    Jana Vlčková 
                                                                                                    starostka obce                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno  : 
 
Sejmuto    : 
 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 



Usnesení 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  29.5.2015  od  20,00  hod. 

v hostinci „ U Voráčků „ v Křenicích 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Ověřovatele zápisu p. Josefa Hájka a p. Vítězslava Chvala. 
2. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2014 s celoročním hospodařením 

bez výhrad. 
3. Účetní závěrku obce Křenice za rok 2014. 
4. Prodej pozemku p.č. 20/19 o výměře 1 120 m2 p. Karlu Herinkovi, 

Křenice 41 za cenu  67 200,- Kč + náklady spojené s prodejem. 
5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 470/2015-SML. 

 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2014. 
2. Rozpočtové opatření č. 3/2015. 
3. Informace starostky v diskusi. 

 
 
 
 
 
 
          …………………………………………..                                       …………………………………… 
                    Vítězslav Chval                                                              Jana Vlčková 
                místostarosta obce                                                         starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
 
Sejmuto    : 
 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 


