Zápis
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 5.5.2017 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Mgr. Jan Kacíř, Hana Zdvořáková, Jaroslav Zdvořák,
Michal Frýba, Josef Hájek
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková
Zapisovatel : Gabriela Bláhová DiS
Program : 1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2017.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2016.
5. Návrh závěrečného účtu obce Křenice za rok 2016.
6. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2016.
7. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje a podpisu smlouvy na výměnu
oken a dveří v budově obecního úřadu Křenice č.p. 14.
8. Schválení smlouvy o dílo s firmou WINDOOR, Klatovy.
9. Žádost Diakonie ČCE o dotaci na činnost na rok 2017.
10. Žádost Sokola Křenice o dotaci na činnost na rok 2017.
11. Žádost Spolku Bowling Přetín o dotaci na akci.
12. Prodej pozemku – ostatní komunikace – p.č. 88/1 v k.ú. Přetín.
13. Nabídka na založení profilu zadavatele na zadávání veřejných zakázek.
14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
15. Diskuse.
16. Usnesení.
17. Závěr.
1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka v 19,10 hod. Přivítala všechny přítomné, zkonstatovala, že
je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Navrhla
ověřovatele zápisu p. Zdvořáka a p. Zdvořákovou. Určila zapisovatelku p. Bláhovou.
Přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 01
Zastupitelstvo schvaluje navržený program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla usnesení z minulého zasedání, které se konalo 17.3.2017.
Jednotlivé body usnesení jsou splněny.
3. Rozpočtové opatření č. 2/2017.
Rozpočtové opatření sestavené k 31.3.2017 přečetla starostka.
Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě - 3 796 262,Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě - 3 521 906,Usnesení č. 2017 – 02 – 02
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017.

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2016.
Starostka seznámila přítomné s výsledkem kontroly, která se konala na OÚ Křenice
dne 24.3.2017.Přezkoumání provedli kontrolorky Plzeňského kraje. Při přezkoumání
hospodaření za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, neuvádějí se zjištěná
rizika. Tato zpráva je součástí závěrečného účtu obce Křenice za rok 2016.
Usnesení č. 2017 – 02 – 03
Zastupitelstvo bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Křenice za rok 2016.
5. Návrh závěrečného účtu obce Křenice za rok 2016.
Starostka přečetla návrh.
Příjmy v Kč k 31.12.2016 - 4 445 803,60
Výdaje v Kč k 31.12.2016 - 3 688 260,65
Stav peněžních prostředků na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016 3 764 873,79 Kč.
Stav majetkového účtu ( výnos z dividend u České spořitelny ) k 31.12.2016 36 984,78 Kč.
Pohledávky ( poplatky za odpady a nájem z prodejny ) k 31.12.2016 - 7 600,- Kč.
Závazky ( mzdy, SP, ZP a daň za 12/2016, nezaplacené faktury z 12/2016, zálohy
el.energie, nevyčerpaná záloha na dotace na volby ) k 31.12.2016 - 208 660,29 Kč.
Hodnota majetku ( drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek,
budovy,stavby,samostatné movité věci, pozemky, územní plán, komplexní
pozemková reforma, umělecká díla a předměty, akcie ČS ) k 31.12.2016 činí 22 357 455,98 Kč. Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován.
Obec v roce 2016 obdržela dotace ve výši 683 134,- Kč.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 04
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce Křenice za rok 2016.
6. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2016.
Starostka seznámila přítomné s výnosy a náklady obce za rok 2016.
Výnosy celkem - 4 394 995,17 Kč
Náklady celkem - 3 724 523,02 Kč
Výsledek hospodaření obce za rok 2016 před zdaněním - 848 882,15 Kč.
Obec, jakožto právnická osoba zpracovává daň z příjmu právnických osob za obec, ale
tuto daň neodvádí na finanční úřad, pouze proúčtovává do příjmů a do výdajů.
Ke schválení účetní závěrky se předkládají : rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz o
plnění rozpočtu, závěrečný účet obce, zpráva auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce, inventarizační zpráva.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 05
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Křenice za rok 2016.
7. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje a podpisu smlouvy na výměnu oken
a dveří v budově obecního úřadu Křenice č.p. 14.
Starostka obce zažádala Plzeňský kraj o dotaci na tuto akci z Programu obnovy a
stabilizace venkova. Celkové náklady akce činí 144 360,- Kč, bylo zažádáno o
101 000,- Kč, zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo poskytnutí finanční dotace ve
výši 100 000,- Kč.
Hlasování : 7 pro

Usnesení č. 2017 – 02 – 06
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace od Plzeňského kraje ve výši
100 000,- Kč na výměnu oken a dveří v budově obecního úřadu Křenice č.p. 14.
8. Schválení Smlouvy o dílo s firmou WINDOOR, Klatovy.
Jedná se o smlouvu s firmou na výměnu oken a dveří ( dřevěná za plastová )v budově
obecního úřadu Křenice č.p. 14. Celková částka výměny činí 144 360,- Kč. Akce se
bude realizovat do 30.6.2017. Smlouva obsahuje dodávku a montáž vnitřních
okenních parapetů.
Okna a dveře se mění z toho důvodu, že jsou již nevyhovující z hlediska izolačního a
některá i z hlediska funkčního ( není možné je otevřít, jsou rozpadlá ). Bude
vyměněno 9 ks oken a 3 ks dveří.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 07
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou WINDOOR, Klatovy na
výměnu oken a dveří v budově obecního úřadu Křenice č.p. 14.
9. Žádost Diakonie ČCE o dotaci na činnost na rok 2017.
Diakonie ČCE požádala o dotaci ve výši 5 000,- Kč na úhradu nákladů souvisejících
s poskytováním sociální služby péče centrum denních služeb „Plamínek pro osoby
s postižením Merklín“, kterou využívá náš občan.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel hlasování
Usnesení č. 2017 – 02 – 08
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Diakonii ČCE ve výši 5 000,- Kč a
zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2017.
10. Žádost Sokola Křenice o dotaci na činnost na rok 2017.
Sokol Křenice požádal o dotaci ve výši 25 000,- Kč na činnost sportovní organizace a
výchovu mládeže.
Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi hlasování
Usnesení č. 2017 – 02 – 09
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Sokolu Křenice ve výši 25 000,- Kč
a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2017.
11. Žádost Spolku Bowling Přetín o dotaci na akci.
Spolek Bowling Přetín požádal o dotaci ve výši 5 000,- Kč na bowlingový turnaj
Přetín,který se koná každý rok vždy do 31.5. toho roku. Spolek by za požadovanou
dotaci koupil věcné ceny do turnaje.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 10
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Spolku Bowling Přetín ve výši
5 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2017.
12. Prodej pozemku – ostatní komunikace – p.č. 88/1 v k.ú. Přetín.
p. Wollner, Přetín 21 si požádal o koupi tohoto pozemku. Záměr na prodej byl řádně
vyvěšen. Jedná se o nezpevněnou účelovou komunikaci u Chlumeckého mlýna o
výměře 541 m2. Zastupitelé se dohodly na prodejní ceně 29 000,- Kč. Návrh na vklad
si uhradí kupující sám.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 11

Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku – ostatní plochy, ostatní komunikace
– p.č. 88/1 v k.ú. Přetín o výměře 541 m2 za cenu 29 000,- Kč panu Antonínu
Wollnerovi, Přetín 21.
13. Nabídka na založení profilu zadavatele na zadávání veřejných zakázek.
Starostka obce požádala o odsouhlasení nabídky od firmy Domoza projekt s.r.o.,
Plzeň, na založení Profilu zadavatele, který je certifikován dle zákona o zadávání
veřejných zakázek. Obec je povinna veřejnou zakázku nad 500 000,- Kč uveřejnit na
profilu zadavatele ( smlouvu o dílo ), nebo smlouvy o dotaci nad 50 000,- Kč.
Nabídka na aktivování Profilu zadavatele činí 2 210,- Kč.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2017 – 02 – 12
Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od firmy Domoza projekt s.r.o. na založení
( aktivování ) Profilu zadavatele.
14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a) Starostka informovala o konání sběru velkoobjemového odpadu, který proběhne
ve dnech 24. – 26.6.2017. Kontejnery budou přistaveny na návsích.
b) Starostka informovala o konání dětského dnu. Měl by se konat 24.6.2017 od
13,00 hod. na fotbalovém hřišti v Křenicích.
c) Starostka zajistí konání mší na poutě.
Pouť v Přetíně 24.9.2017 – mše v neděli od 14,00 hod.
Pouť ve Křenicích 1.10.2017 – mše v neděli od 14,00 hod.
15. Diskuse.
a) p. Vlček – na poutě by obec mohla pořádat zábavu
starostka – domluvíme se příště
16. Usnesení.
Zapisovatelka přečetla shrnuté usnesení z dnešního zasedání.
17. Závěr.
Starostka ukončila dnešní zasedání v 20,15 hod. Poděkovala všem za přítomnost,
Popřála hodně zdraví a pohody.
Zapsala : Gabriela Bláhová DiS

……………………………………………….
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

Usnesení
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 5.5.2017 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Usnesení č. 2017 – 02 – 01 – Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program zasedání.
Usnesení č. 2017 – 02 – 02 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 2/2017.
Usnesení č. 2017 – 02 – 03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o přezkoumání
hospodaření ÚSC Křenice za rok 2016.
Usnesení č. 2017 – 02 – 04 - Zastupitelstvo obce schvaluje návrh závěrečného účtu obce
Křenice za rok 2016.
Usnesení č. 2017 – 02 – 05 - Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Křenice
za rok 2016.
Usnesení č. 2017 – 02 – 06 - Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí finanční dotace od
Plzeňského kraje ve výši 100 000,- Kč na výměnu oken a dveří
v budově obecního úřadu Křenice č.p. 14.
Usnesení č. 2017 – 02 – 07 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo s firmou
WINDOOR, Klatovy na výměnu oken a dveří v budově obecního
úřadu Křenice č.p. 14.
Usnesení č. 2017 – 02 – 08 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Diakonii ČCE
ve výši 5 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní
smlouvy č. 2/2017.
Usnesení č. 2017 – 02 – 09 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Sokolu Křenice
ve výši 25 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní
smlouvy č. 3/2017.
Usnesení č. 2017 – 02 – 10 - Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí dotace Spolku Bowling
Přetín ve výši 5 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2017.
Usnesení č. 2017 – 02 – 11 - Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku – ostatní plochy,
ostatní komunikace – p.č. 88/1 v k.ú. Přetín o výměře 541 m2
za cenu 29 000,- Kč p. Antonínu Wollnerovi, Přetín 21.
Usnesení č. 2017 – 02 – 12 - Zastupitelstvo obce schvaluje nabídku od firmy Domoza projekt
s.r.o. na založení (aktivování) Profilu zadavatele.

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

