Zápis
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 15.12.2017 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Mgr. Jan Kacíř,
Hana Zdvořáková
Omluveni : Michal Frýba, Josef Hájek
Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Hana Zdvořáková
Zapisovatel : Gabriela Bláhová DiS
Program : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Rozpočtové opatření č. 6/2017 a 7/2017.
Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2018.
Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017.
Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva
dle nového nařízení vlády od 1.1.2018.
7. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací
na rok 2018.
8. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na
rok 2018.
9. Úprava cenových podmínek separovaných složek komunálního
odpadu od 1.1.2018.
10. Žádost o pokácení 5 ks stromů – akátů – na pozemku p.č. 20/2
v k.ú. Křenice.
11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
12. Diskuse.
13. Souhrn usnesení a závěr.

1. Zahájení.
Starostka zahájila zasedání v 18,00 hod., přivítala všechny přítomné,
určila zapisovatelkou zápisu p. Gabrielu Bláhovou, určila ověřovatele
zápisu p. Mgr. Jana Kacíře a p. Hanu Zdvořákovou a zkonstatovala, že je
přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, takže jsou
usnášeníschopní. Přečetla program zasedání, kdy požádala o úpravu :
Za bod 10) se vkládá bod 11) Schválení kronikářky obce Křenice.
Za bod 11) se vkládá bod 12) Schválení knihovnice obce Křenice.
Za bod 12) se vkládá bod 13) Zrušení dodatku č.1 – školský obvod –
dodatkem č.2.
Za bod 13) se vkládá bod 14) Smlouva o dílo s firmou SOVT-RADIO s.r.o.

Ostatní body programu se číselně posouvají. Takto upravený program byl
schválen jednomyslně všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Hlasování : 5 pro
Usnesení č. 2017 – 05 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Minulé zasedání se konalo 22.9.2017. Jednotlivé body usnesení jsou
průběžně plněny.
3. Rozpočtové opatření č. 6/2017 a 7/2017.
Starostka přečetla jednotlivá opatření.
Opatření č. 6/2017 bylo sestaveno k 30.9.2017.
Příjmy po úpravě rozpočtu : 3 927 765,- Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu : 3 735 932,- Kč
Opatření č. 7/2017 bylo sestaveno k 31.10.2017.
Příjmy po úpravě rozpočtu : 4 545 331,- Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu : 3 707 240,41 Kč
Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
Usnesení č. 2017 – 05 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. 6/2017 a 7/2017.
4. Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2018.
Starostka přečetla návrh rozpočtu obce na rok 2018. Nikdo z přítomných
neměl žádné připomínky ani návrhy na doplnění. Rozpočet se schvaluje
po paragrafech, detailní rozpis výdajů provede starostka spolu s účetní
obce.
Příjmy : 4 050 868,- Kč
Výdaje : 3 194 913,59 Kč
Hlasování : 5 pro
Usnesení č. 2017 – 05 – 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice na rok
2018.
5. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2017.
Starostka přečetla směrnici. Inventarizace veškerého majetku bude
provedena do 16.1.2018 a inventarizace účtů do 28.1.2018. Předsedou
inventarizační komise bude p. Jaroslav Zdvořák.
Hlasování : 5 pro

Usnesení č. 2017 – 05 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici pro provedení
inventarizace za rok 2017.
6. Schválení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva dle nového
nařízení vlády od 1.1.2018.
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. se v celém rozsahu zrušuje a nahrazuje se
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., kde je uveden nový systém odměňování
členů zastupitelstva.
V souladu s nařízením vlády podle § 153 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích ve znění pozdějších předpisů a NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků se stanovují tyto
měsíční odměny od 1.1.2018:
Starosta
- 21 899,- Kč
Místostarosta
- 19 709,- Kč
Předseda finančního výboru 2 190,- Kč
Předseda kontrolního výboru 2 190,- Kč
Člen finančního výboru
1 825,- Kč
Člen kontrolního výboru
1 825,- Kč
Hlasování : 5 pro
Usnesení č. 2017 – 05 – 05
Zastupitelé obce Křenice schvalují novou výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce Křenice dle nového Nařízení vlády č.
318/2017 Sb. od 1.1.2018.
7. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2018.
Starostka přečetla

