ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 22.12.2016 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Hana Zdvořáková, Michal Frýba,
Mgr. Jan Kacíř, Jaroslav Zdvořák
Omluveni : Josef Hájek
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Mgr. Jan Kacíř
Zapisovatel : Gabriela Bláhová DiS
Program :

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8/2016.
4. Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2017.
5. Směrnice pro provedení inventarizace.
6. Neinvestiční příspěvek na Záchranou stanici živočichů.
7. Změna v odměňování zastupitelů od 1.1.2017.
8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
9. Diskuse.
10. Usnesení.
11. Závěr.

1.
Zahájení.
Zasedání zahájila starostka obce v 19,10 hod. Přivítala všechny přítomné,
navrhla ověřovatele zápisu p. Zdvořáka a p. Kacíře, kteří byli jednomyslně
zvoleni všemi přítomnými zastupiteli. Konstatovala, že je přítomno 6
členů zastupitelstva ze 7, což je nadpoloviční většina, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. Určila zapisovatelku dnešního zápisu p. Bláhovou.
Přečetla program zasedání a požádala o doplnění programu o body :
1)
Za bod 7 se vkládá bod 8 – schválení nových jízdních řádů platných
od
roku 2019
2)
Za bod 8 se vkládá bod 9 - stanovisko k připravované stavbě –
rekonstrukce sítě NN v obci Křenice
3)
Za bod 9 se vkládá bod 10 – žádost p. Wollnera, Přetín 21 o odkup
cesty p.č. 88/1 a můstku v k.ú. Přetín
Ostatní body programu se posouvají za tyto body. Zastupitelé takto
upravený program schválili jednomyslně.

1.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Usnesení ze zasedání OZ, které se konalo 16.9.2016 přečetla starostka.
Bez připomínek.
2.
Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8/2016.
Jednotlivá rozpočtová opatření přečetla starostka obce. Rozpočtové
opatření č. 6 sestavené k 30.9.2016, rozpočtové opatření č. 7 sestavené
k 31.10.2016 a rozpočtové opatření č. 8 sestavené k 30.11.2016.
Zastupitelé vzali na vědomí.
3.
Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2017.
Návrh rozpočtu přečetla starostka obce. Seznámila občany s jednotlivými položkami.
Příjmy - 3 593 325,- Kč
Výdaje - 3 229 048,- Kč
Rozpočet je schvalován jako přebytkový.
Hlasování : 6 pro
4.
Směrnice pro provedení inventarizace.
Směrnici přečetla starostka obce. Fyzická inventarizace by měla započít
23.12.2016 a ukončení 20.1.2017. Dokladová inventarizace pak bude
dokončena do 30.1.2017. Za provedení inventarizace odpovídá předseda
inventarizační komise p. Jaroslav Zdvořák.
Hlasování : 6 pro
5.
Neinvestiční příspěvek na záchranou stanici živočichů.
Jedná se o příspěvek na Záchranou stanici živočichů do Spáleného Poříčí.
Obec jako každý rok odsouhlasila příspěvek na nemocná zvířata ve výši
1 000,- Kč.
Hlasování : 6 pro
6.
Změna v odměňování zastupitelů od 1.1.2017.
Vyšlo novelizované nařízení vlády č. 37/2003 Sb. V obci se oproti
loňskému roku zásadně změnili počty obyvatel ( nyní 213 – přechod přes
200 ), měli bychom upravit odměny zastupitelům.
p. Frýba – starostka by měla říct částky
starostka – čte upravené odměny jednotlivým zastupitelům
Hlasování : 2 pro
- Vlčková, Kacíř
2 proti
- Chval, Zdvořáková
2 se zdrželi - Frýba, Zdvořák
7.
Schválení nových jízdních řádů platných od roku 2019.

Firma POVED s.r.o., která zajišťuje dopravní obslužnost Plzeňského kraje
zaslala návrhy jízdních řádů autobusové dopravy, které by mohly platit od
roku 2019. Pro naši obec se na autobusových spojích nic nemění.
Zastupitelstvo odsouhlasilo takto navržené jízdní řády . Bude probíhat
ještě připomínkové řízení, kde výsledek nám bude zaslán.
Hlasování : 6 pro
8.
Stanovisko k připravované stavbě – rekonstrukce sítě NN v obci
Křenice.
Společnost ČEZ Distribuce a.s. bude v obci Křenice provádět rekonstrukci
sítě NN. Realizace je plánována na rok 2019. Tuto realizaci bereme na
vědomí, ale o průběhu stavby se budeme domlouvat s projektanty. Na
sloupech jsou umístěna světla veřejného osvětlení, která si budeme
muset nechat sundat a po rekonstrukci opět nainstalovat. Ještě o tom
budeme jednat.
9.
Žádost p. Wollnera, Přetín 21 o odkup cesty p.č. 88/1 a můstku
v k.ú. Přetín.
Zastupitelé tuto žádost vzali na vědomí. Do konce měsíce ledna 2017 se
na havarijní stav můstku půjdou podívat a zjistí stav oprav.
10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a)
Starostka informovala o adventním koncertu dne 27.12.2016
v kostele sv. Jana Křtitele v Chudenicích.
b)
Starostka informovala občany o možnosti se přihlásit v knihovně
v Chudenicích na studium „ Virtuální univerzita třetího věku „.
c)
Starostka informovala o konání „ tříkrálové sbírky „. Tato sbírka
proběhne v našich obcích v neděli dne 8.1.2017.
d)
Soukromá firma Synergy company, Švihov nabízí brigádu nebo práci
na doma. Info u starostky obce.
e)
Dne 31.3.2017 se bude konat v kulturním zařízení v Přetíně setkání
zastupitelů mikroregionu Běleč. Pořádat tuto akci bude obec Biřkov
společně s obcí Křenice.
1.
Diskuse.
a)
p. Wollner - zda-li bude ještě dodán nějaký štěrk na cestu do mlýna
starostka - štěrk už nebude, p.Zdvořák naveze na jaře
p. Chval - tak ať to přiveze někdo jiný z lomu
p. Zdvořák – teď už se na lomu nepracuje
b)
p. Francová – co se děje s rozhlasem, nehraje
p. Chval - když se hlásí, vypadávají slova
starostka - baterie jsou všude vyměněné, zeptá se dodavatele
na problém
c)
p. Chval – chtěl by dát nový bod do programu – chci snížit odměnu

starostce
starostka - z jakého důvodu
p. Chval - z osobních důvodů
starostka – v tom případě bych já chtěla taktéž snížit odměnu
místostarostovi, jelikož není schopen přijít alespoň
jednou za půl roku a napodepsat doklady
p. Chval - chci snížit osobní limit starostky
p. Vlček - co je to osobní limit starostky
p. Chval - schvalování finančního limitu starostky
p. Frýba - ty asi myslíš schvalování rozpočtových opatření
starostka - vůbec tomu nerozumím, napřed snižování odměny,
poté osobního limitu a teď finančního limitu. Pokud
myslíte kompetence starostky k provádění rozpočtových opatření během roku je možné tento limit snížit
Jen Vás upozorňuji, že se budete muset častěji
scházet a vše schvalovat. Taktéž tato opatření musí
být vyvěšena nejméně 15 dnů na úřední desce před
schválením zastupitelstva.
p. Kacíř - k místostarostovi – nastuduj si napřed informace o
tom co chceš vlastně snížit a budeme se o tom bavit
na dalším zastupitelstvu
p. Chval - nastuduji a pak se můžeme bavit
starostka – dáme na další zastupitelstvo, že se může změnit limit
starostce.
13. Usnesení.
Návrh na usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka.
Hlasování : 6 pro
14. Závěr.
Starostka ukončila dnešní zasedání v 20,25 hod. Poděkovala všem za
účast, popřála klidné vánoce, hodně zdraví do nového roku. Taktéž
poděkovala všem občanům za spolupráci s obcí.

Zapsala : Gabriela Bláhová

…............................................
ověřovatelé

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

Usnesení
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 22.12.2016 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Rozpočet obce Křenice na rok 2017.
2. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016.
3. Neinvestiční příspěvek na Záchranou stanici živočichů ve Spláleném Poříčí
ve výši 1 000,- Kč.
4. Nové jízdní řády na autobusovou dopravu platné od roku 2019.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
1. Změnu v odměňování zastupitelů od 1.1.2017.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1.
2.
3.
4.
5.

Rozpočtové opatření č. 6, 7, 8/2016.
Stanovisko k připravované stavbě – rekonstrukce sítě NN v obci Křenice.
Žádost p. Wollnera o odkup cesty p.č. 88/1 nebo opravu můstku přes potok.
Došlou poštu a organizační záležitosti.
Připomínky občanů v diskusi.

…..............................................
Vítězslav Chval
místostarosta obce

…..........................................
Jana Vlčková
starosta obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

