
ZÁPIS 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  13.5.2016  od  20,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :   Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková, 
                     Michal Frýba, Josef Hájek 
Omluven :  Mgr. Jan Kacíř 
Zapisovatelka :  Gabriela Bláhová DiS. 
Ověřovatelé :     Hana Zdvořáková, Josef Hájek 
Program :           1. Zahájení 
                             2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                             3. Rozpočtové opatření č. 1,2/2016. 
                             4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice  
                                  za rok 2015. 
                             5. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2015. 
                             6. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2015. 
                             7. Schválení žádosti o dotaci pro Charitu Klatovy na rok 2016. 
                             8. Schválení smlouvy o zajištění, soustředění a sběru biologic- 
                                 kých odpadů. 
                            9. Schválení smlouvy s firmou Rumpold-P s.r.o. na sběr  
                                použitých potravinářských olejů od občanů. 
                          10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
                          11. Diskuse. 
                          12. Usnesení. 
                          13. Závěr. 
 

1. Zahájení 
Zasedání zastupitelstva zahájila starostka v 20,00 hod. Přivítala všechny 
přítomné, určila zapisovatelku a navrhla ověřovatele zápisu. Ti byli 
jednomyslně schváleni. Dále přečetla program zasedání, který byl taktéž 
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

Usnesení ze zasedání OZ z  19.2.2016 přečetla starostka. Jednotlivé body 
jsou průběžně plněny. 

 
3. Rozpočtové opatření č. 1,2/2016. 

Obě rozpočtová opatření  k 28.2.2016 a 31.3.2016 přečetla starostka. 
Rozpočt. opatření č. 1/2016 – příjmy po úpravě rozpočtu – 3 182 151,- Kč 
                                                      Výdaje po úpravě rozpočtu-  3 193 477,- Kč 



Rozpočt.opatření č. 2/2016 – příjmy po úpravě rozpočtu – 3 360 561,- Kč 
                                                     Výdaje po úpravě rozpočtu – 3 651 741,- Kč 

 
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2015. 

Přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2015 se uskutečnilo dne 
1.3.2016 na obecním úřadu. Přezkoumání provedl Krajský úřad 
Plzeňského kraje, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a kontrol. 
Zprávu přečetla starostka. Výrok zprávy :  nebyly zjištěny chyby a 
nedostatky a neuvádí se zjištěná rizika. 

 
5. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2015. 

Návrh závěrečného účtu obce přečetla starostka. Rozvahový den je 
31.12.2015. 
Rozpočtové příjmy                                                           3 714 727,88  Kč 
Rozpočtové výdaje                                                           3 906 629,06  Kč 
Stav peněžních prostředků na účtech u ČS a ČNB      2 962 706 ,84  Kč 
Stav majetkového účtu u ČS                                                 22 770,78  Kč 
Stav pokladní hotovosti                                                         83 521,-      Kč 
Pohledávky                                                                                 5 100,-      Kč 
Závazky                                                                                   199 620,92  Kč 
Hodnota majetku                                                             22 023 325,98  Kč 
Dotace do rozpočtu obce za rok 2015 činily celkem       230 292,-     Kč 
Závěrečný účet obce Křenice za rok 2015 byl schválen bez výhrad. 
Hlasování :   6  pro 

 
6. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2015. 

Výnosy ( příjmy ) celkem                -              3 648 173,45   Kč 
Náklady ( výdaje ) celkem              -              2 682 243,95   Kč 
Výsledek hospodaření obce Křenice za rok 2015 před zdaněním činí 
1 105 389,50   Kč. 
Hlasování  :    6   pro 

 
7. Schválení žádosti o dotaci pro Charitu Klatovy na rok 2016. 

Charita Klatovy nás oslovila se žádostí o dotaci ve výši 5 000,- Kč na účel : 
pokrytí nákladů na pohonné hmoty, čerpaných v rámci péče o občany 
obce při poskytování pečovatelské služby. Zároveň s Charitou bude 
sepsána veřejnoprávní smlouva č. 3/2016. 
Hlasování :   6   pro 

 
 



8. Schválení smlouvy o zajištění, soustředění a sběru biologických odpadů. 
Jedná se o smlouvu s p. Tikalem, Ježovy 5, který má v obci Křenice 
vybudovanou kompostárnu.  Jde o biologicky rozložitelný odpad od 
občanů a obce uložitelný do kontejnerů. Smlouva se uzavírá na dobu 5-ti 
let s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Cena za přistavený, odvezený a 
zpracovaný kontejner činí   1 500,- Kč bez DPH. 
Hlasování  :   6   pro 

 
9. Schválení smlouvy s firmou RUMPOLD-P s.r.o. na sběr použitých 

potravinářských olejů od občanů. 
Jedná se o odpady kategorie – Jedlý olej a tuky. Smlouva je na dobu 
neurčitou s 6-ti měsíční výpovědní lhůtou. Od 1.6.2016 do 31.12.2016 je 
cena za poskytované plnění zdarma. Obec by tento olej od občanů 
vybírala v PET lahvích vždy v úřední dny . Popelnice by byly umístěny 
v čekárně u obecního úřadu. 
Hlasování :   6   pro 

 
10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

a) Starostka  informovala o listině, soupisu zastaveného majetku obce 
Křenice  z let 1613 – 1776 : 
soupis zastaveného majetku pánu z Vresova za peněžní obnos, který si 
vypůjčily od Jana Lanndau.  Zástavní právo se týká obce Křenice        ( 
tehdy Chřenice ) z roku 1620. Listina je psána převážně německy 
s latinským vložením a je sepsána v Pražské kanceláři krále českého a 
uherského Ferdinanda II. pro pány z Vresova a Lanndau. 
Tuto listinu koupil p. Jan Pernareca pro svého německého klienta a 
poskytl nám z této listiny zkrácený překlad od prof. Neumana. 

 
b) Starostka přečetla částečný výpis z muzea v Chudenicích o oltáři 

v kapli v Přetíně: 
oltář  pochází z kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích. Postraní oltář 
sv. Václava byl uložen na sýpkách v Chudenicích roku 1888 a nedlouho 
poté převezen do Přetína. Po dobu, co byl uložen na sýpkách, tak tam 
prý strašilo. 

 
c) Starostka podala informaci o dětském dnu:  dětský den se bude konat 

 dne 18.6.2016  od 14,00 hod. na fotbalovém hřišti v Křenicích. 
 

d) Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech  25. – 26.6.2016 
Kontejnery budou přistaveny na návsích. 



 
11. Diskuse. 

a) p. Voráček J.  -  před časem posílal na obec svůj e-mail, aby mu na něj  
                            chodilo obecní hlášení, ale zatím nic nechodí 
       starostka  -   zatím je to v řešení 

 
b) Starostka -  poděkovala všem hasičům za postavení májek a příklad- 

                     nou spolupráci a pomoc při svěcení znaku a praporu 
 

c) p. Rejžek V.  -  proč, když si občas vyndám ven druhou popelnici, tak 
                          mi ji nevyvezou 
         starostka  -   zavolám na odpadové a zeptám se  

 
d) p. Rejthar V.  -  ten kontejner na biologický odpad od p.Tikala by  
                                 musel být na nějaké rampě nebo by musel mít nějaké 
                                 nájezdy, jinak se tam s traktůrkem nevyjede, je moc 
                                 vysoký 
             místostarosta -  není to teď aktuální, kontejner se zatím přista- 
                                          vovat nebude 
 
e) p. Francová M.  -   kdo poseče zákop naproti nám 

        starostka  -  zákop poseče p.Tikal jako každý rok 
 

12. Usnesení. 
Návrh na usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. 
Hlasování :    6   pro 

 
13. Závěr. 

Zasedání ukončila starostka v 21,00 hod. Poděkovala všem za účast, 
taktéž poděkovala za účast na svěcení znaku a praporu obce, popřála 
hodně zdraví a příjemně prožité letní měsíce. 

 
Zapsala :   Gabriela Bláhová DiS. 
 
 
  ……………………………………………..                                          …………………………………….. 
                 ověřovatelé                                                                    Jana Vlčková 
Vyvěšeno :                                                                                      starostka obce 
Sejmuto    : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 



USNESENÍ 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  13.5.2016  od  20,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2015 bez výhrad. 
2. Účetní závěrku obce Křenice za rok 2015. 
3. Žádost o dotaci pro Charitu Klatovy na rok 2016 ve výši  5 000,- Kč            

a zároveň veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016. 
4. Smlouvu o zajištění, soustředění a sběru biologických odpadů s p.Tikalem 
5. Smlouvu s firmou RUMPOLD-P s.r.o. na sběr použitých potravinářských 

olejů od občanů a obce. 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Rozpočtová opatření č. 1,2/2016. 
2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 

2015. 
3. Došlou poštu a organizační záležitosti. 
4. Připomínky občanů v diskusi. 

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


