
Zápis 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 2.3.2018 od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Přítomni   :   Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Josef Hájek, Mgr. Jan Kacíř, 

                     Michal Frýba, Hana Zdvořáková 

Ověřovatelé :  Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba 

Zapisovatel :   Hana Zdvořáková 

 

Program :       1.  Zahájení. 

                       2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

                       3.  Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2017. 

                       4.  Nabídka na zpracování pasportu místních komunikací. 

                       5.  Výpověď smlouvy na separovaný BIO odpad a kovových odpadů – plechovek. 

                       6.  Úprava cenových podmínek při vývozu komunálního, nebezpečného a  

                            velkoobjemového odpadu. 

                       7.  Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí. 

                       8.  Žádost o dotaci pro Charitu Klatovy. 

                       9.  Žádost o dotaci pro Sokol Křenice. 

                     10.  Žádost o dotaci pro Bowling Přetín. 

                     11.  Žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost. 

                     12.  Žádost ZŠ Švihov o finanční podporu na vybavení moderním zařízením 

                            a pomůckami. 

                     13.  Schválení podání žádosti o dotaci na dopravní ukazatele rychlosti v obcích 

                            Křenice a Kámen. 

                     14.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                     15.  Diskuse. 

                     16.  Souhrn usnesení. 

                     17.  Závěr. 

 

1. Zahájení. 

    Starostka zahájila zasedání v 18,05  hod., přivítala všechny přítomné a zkonstatovala, že jsou  

    přítomni všichni členové zastupitelstva, takže jsou usnášeníschopní. Dále přečetla program 

    zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Dále určila 

    ověřovatele p. Zdvořáka a p. Frýbu a určila zapisovatelku p. Zdvořákovou. 

    Hlasování :   7  pro 

    2018 – 01 – 01 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

    Minulé zasedání OZ se konalo dne 15.12.2017. Jednotlivá usnesení jsou postupně plněna. 

     

3. Rozpočtová opatření č. 8 a 9/2017. 

    Rozpočtové opatření č. 8/2017 bylo sestaveno k 30.11.2017 a schváleno starostkou. 

    Příjmy – rozpočet po úpravě   -   4 567 374,- Kč 

    Výdaje – rozpočet po úpravě   -   3 802 216,41 Kč 

    Rozpočtové opatření č. 9/2017 bylo sestaveno k 31.12.2017 a schváleno starostkou. 

    Příjmy  -  rozpočet po úpravě  -    4 433 580,-  Kč 

    Výdaje -  rozpočet po úpravě  -     2 647 022,41 Kč 

    2018 – 01 – 02 

    Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2017 a 9/2017. 



4. Nabídka na zpracování pasportu místních komunikací. 

    Byly obeslány dvě firmy, z toho nabídku poslala jen jedna firma a to EDIP s.r.o., Plzeň. Pasport 

    pozemních komunikací ( včetně mostků a propustků ) bude zpracován na celém území obce 

    vymezeném hranicemi katastrálního území obce Křenice s důrazem na zastavěnou část obce. 

    Výstupy : papírová – zpráva k pasportu pozemních komunikací s grafickými a tabulkovými 

                                       přílohami 

                    digitální v PDF – CD obsahující materiály 

    Cenová nabídka firmy :  29 800,-Kč + DPH 

    Pokud by obec chtěla požádat ministerstva o dotaci, jedna z podmínek žádosti je vypracovaný 

    pasport komunikací. 

    Hlasování :  7  pro 

    2018 – 01 – 03 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nabídku firmy EDIP s.r.o., Plzeň na vypracování  

    pasportu místních komunikací pro obec Křenice. 

 

5. Výpověď smlouvy na separovaný BIO odpad a kovových odpadů – plechovek. 

    Tento BIO odpad a kovový odpad nám vyváží firma AVE CZ. Ta je nucena ukončit tuto službu 

     k 31.3.2018 z důvodu náročnosti z pohledu logistického řešení dopravy. Obec bude řešit  

     s p. Tikalem na dodání a umístění jednotlivých kontejnerů do obcí. 

     Hlasování  :  7  pro výpověď 

     2018 – 01 – 04 

     Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje výpověď smlouvy na vývoz separovaného BIO 

     odpadu a kovového odpadu – plechovek s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

     k 31.3.2018. 

 

6. Úprava cenových podmínek při vývozu komunálního, nebezpečného a velkoobjemového 

    odpadu. 

    Tento odpad nám vyváží Pošumavská odpadová s.r.o., Klatovy. Tato firma navyšuje u komunálu 

    ceny za obslužnost vlivem navýšení mzdových nákladů a navýšení cen PHM. Totéž platí  

    o dopravě a ceně za některé nebezpečné odpady. Ostatní by se zatím měnit nemělo. Pro občany 

    obce Křenice se poplatek za vývoz odpadu zatím navyšovat nebude. 

    Hlasování :  7   pro  

    2018 – 01 – 05 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje úpravu cenových podmínek při vývozu komunál- 

    ního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu firmou Pošumavská odpadová s.r.o. 

 

7. Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí. 

    Připravuje se neveřejná, účelová změna zákona o odpadech formou pozměňovacího návrhu. 

    V tomto návrhu je opakovaně prosazované razantní zdražení skládkovacích poplatků, jejichž  

    plátci jsou obce. Důvodem by měl být rychlý zákaz skládkování k roku 2024 s odkazem na EU, 

    ale ta pouze omezuje skládkování o 10 % k roku 2030. Navrhované čtyřnásobné zdražení 

    ( nyní 500,- Kč, po novele 2 000,-Kč ) by mělo hlavní dopady na zatížení obce a občanů. Vládní  

    návrh by měl být připravován se zásadním důrazem na připomínky obcí. 

    2018 – 01 – 06 

    Zastupitelstvo obce Křenice projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na  

    odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech  

    obsahující násobné zdražení skládkovacích poplatků a bere tuto informaci na vědomí. 

 

8. Žádost o dotaci pro Charitu Klatovy. 

    Oblastní Charita Klatovy požádala o dotaci pro charitní pečovatelskou službu, kterou v našich 

    obcích využívají  4 osoby. Na rok 2018 zažádala o částku 6 000,-Kč. Účel použití : pokrytí  

    nákladů na PHM čerpané v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby. 



    Hlasování :   7  pro 

    2018 – 01 – 07 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace oblastní Charitě Klatovy ve výši 

    6 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2018 s Charitou Klatovy. 

 

9. Žádost o dotaci pro Sokol Křenice. 

    TJ Sokol Křenice požádal o dotaci na částečné zajištění sportovní – fotbalové- činnosti dospělých        

     a mládeže v roce 2018 ve výši 25 000,-Kč. 

     Hlasování :  7  pro 

     2018 – 01 – 08 

     Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace TJ Sokolu Křenice ve výši 25 

000,- 

     Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2018 s TJ Sokol Křenice. 

 

10. Žádost o dotaci pro Bowling Přetín. 

     Spolek Bowling Přetín požádal o dotaci na tradiční bowlingový turnaj amatérů, na věcné dary 

     pro ocenění účastníků turnaje ve výši  5 000,-Kč. 

     Hlasování :   6   pro,   1  se zdržel hlasování 

     2018 – 01 – 09 

     Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace Spolku Bowling Přetín ve výši       

     5 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2018 se Spolkem Bowling Přetín. 

 

11. Žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost. 

     Plzeňský kraj zaslal žádost na dotaci na spolufinancování dopravní obslužnosti. Ale jelikož v  

     letošním roce byly obci ubrány spoje a navýšily se poplatky za obslužnost, zastupitelstvo  

     prozatím žádost schvalovat nebude ( pouze ji vezme na vědomí ) a pověřuje starostku obce 

     o napsání dopisu na Plzeňský kraj s žádostí o vysvětlení této situace. 

     2018 – 01 – 10 

     Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost 

 

12. Žádost ZŠ Švihov o finanční podporu na vybavení moderním zařízením a pomůckami. 

      ZŠ Švihov podala žádost na spádové obce školy pro podporu školy na další vybavení moderním 

      zařízením a pomůckami. Zastupitelstvo navrhlo podpořit školu částkou 20 000,-Kč. Se školou 

      bude sepsána veřejnoprávní smlouva. 

      Hlasování :  7  pro 

      2018 – 01 – 11 

      Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace ZŠ Švihov ve výši 20 000,-Kč  

      a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2018 se ZŠ Švihov. 

 

13. Schválení podání žádosti o dotaci na dopravní ukazatele rychlosti v obcích Křenice 

      a Kámen. 

      Z důvodu bezpečnosti by měly být umístěny ukazatele rychlosti v obci Křenice ( při vjezdu do  

      obce od Kamene ) a v obci Kámen ( při vjezdu do obce směrem od Ježov ). Starostka zažádá  

      o dotaci z programu „ Plzeňský kraj – bezpečný kraj „ na tyto ukazatele. Výše dotace je  

      maximálně 70 % ,což činí 71 800,-Kč,  celkové náklady akce činí 102 608,-Kč. 

      Hlasování :  7  pro 

      2018 – 01 – 12 

      Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci na dopravní ukazatele  

      rychlosti v obcích Křenice a Kámen z programu „ Plzeňský kraj – bezpečný kraj „.  

      Celkové náklady akce činí 102 608,-Kč, zažádáno o dotaci ve výši 71 800,-Kč.  

 

 



14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

      a) starostka přečetla zprávu o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu 

            obvodního oddělení Policie Švihov 

       b)  starostka informovala o novém nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679  

             o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

             těchto údajů. Reguluje zpracování osobních údajů fyzických osob a zásadním způsobem 

             zpřísňuje pravidla jejich správy. Toto nařízení se týká všech subjektů, které zpracovávají 

             osobní data. Odpovědnou osobou je statutární orgán. Nařízení GDPR je účinné od 

             25.5.2018. Obec musí mít tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude monito- 

             rovat soulad zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z nařízení provádění 

             interních auditů, školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany atd. Pověřence 

             platí obec ( základní vstupní poplatek + měsíční odměna ). Pověřenci nenesou osobní  

             odpovědnost za nedodržování GDPR. To nesou správci nebo zpracovatelé. Pokud se naří- 

             zení nedodržuje, vystavují se vysoké pokuty. 

      c)   starostka informovala o povinnosti platit poplatky OSA z akcí pořádaných obcí a spolky. 

            Když se neohlásí a nezaplatí poplatek, chodí pracovnice OSA a doměřují poplatky. Obec 

            platí pouze z veřejného rozhlasu. 

 

15. Diskuse. 

      a) starostka – informace o největších vesnických trzích v ČR – Ředhošťské trhy - , kde se nechá 

                            koupit ovoce, zelenina, zvířata, spotřební zboží, blešák, občerstvení. Trhy probíha- 

                            jí každou neděli od března do prosince. 

      b) starostka – dětský den by se měl konat v neděli 24.6.2018 od 14,00 hod. na fotbalovém hřišti 

                            v Křenicích. Program bude ještě dořešen. 

      c) starostka – vepřové hody by se měly konat v sobotu 24.3.2018 od 9,00 hod.na návsi v Přetíně 

 

16. Souhrn usnesení. 

      Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení z dnešního zasedání. 

 

17. Závěr. 

      Starostka ukončila zasedání v 20,10  hod. Poděkovala všem za účast a popřála hlavně hodně  

      zdraví, spokojenosti. 

 

 

Zapsala : Hana Zdvořáková 

 

 

 

 

  ……………………………………                                            ………………………………….. 

              ověřovatelé                                                                                 Jana Vlčková 

                                                                                                                 starostka obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

 

Sejmuto : 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 



Souhrn  usnesení 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 2.3.2018 od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 
2018 – 01 – 01 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 

2018 – 01 – 02 – Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtová opatření 

                            č. 8/2017 a 9/2017. 

2018 – 01 – 03 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nabídku firmy EDIP s.r.o. 

                            Plzeň, na vypracování pasportu místních komunikací v obci Křenice. 

2018 – 01 – 04 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje výpověď smlouvy na vývoz 

                            separovaného BIO odpadu a kovového odpadu -plechovek s firmou 

                            AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. k 31.3.2018. 

2018 – 01 – 05 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje úpravu cenových podmínek 

                            při vývozu komunálního, nebezpečného a velkoobjemového odpadu 

                            firmou Pošumavská odpadová s.r.o. 

2018 – 01 – 06 – Zastupitelstvo obce Křenice projednalo informaci o riziku navýšení 

                            nákladů obce na odpadové hospodářství, v případě prosazení účelové 

                            nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení  

                            skládkovacích poplatků a bere tuto informaci na vědomí. 

2018 – 01 – 07 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace Oblastní 

                            Charitě Klatovy ve výši  6 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní 

                            smlouvy č. 1/2018 s Charitou Klatovy. 

2018 – 01 – 08 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace TJ 

                            Sokolu Křenice ve výši  25 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní 

                            smlouvy č. 2/2018 s TJ Sokol Křenice. 

2018 – 01 – 09 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace Spolku  

                            Bowling Přetín ve výši  5 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní 

                            smlouvy č. 3/2018 se Spolkem Bowling Přetín. 

2018 – 01 – 10 – Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o dopravní územní 

                            obslužnost. 

2018 – 01 – 11 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace ZŠ Švihov ve 

                            výši  20 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2018 

                             se ZŠ Švihov. 

2018 – 01 – 12 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci na  

                            dopravní ukazatele rychlosti v obcích Křenice a Kámen z programu 

                            „ Plzeňský kraj – bezpečný kraj „. Celkové náklady akce činí  

                             102 608,-Kč, zažádáno o dotaci ve výši  71 800,-Kč. 
 

 

 

  …………………………………………                                      …………………………………… 
               Vítězslav Chval                                                                              Jana Vlčková 
             místostarosta obce                                                                            starostka obce 
 

 

Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 


