
Zápis 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 25.5.2018 od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Přítomni   :   Jana Vlčková, Josef Hájek, Michal Frýba, Hana Zdvořáková 

Omluveni :   Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Mgr. Jan Kacíř 

Ověřovatelé :  Josef Hájek, Hana Zdvořáková 

Zapisovatel :   Gabriela Bláhová DiS. 

 

Program :       1.  Zahájení. 

                       2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

                       3.  Rozpočtové opatření č. 1/2018, č. 2/2018 a č. 3/2018. 

                       4.  Žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost na rok 2018. 

                       5.  Schválení „ Směrnice pro nakládání s osobními údaji „.  

                       6.  Schválení „ Spisového a skartačního řádu „. 

                       7.  Žádost o odkoupení části pozemku v k.ú. Přetín. 

                       8.  Žádost o podporu Linky bezpečí z.s. 

                       9.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                     10.  Diskuse. 

                     11.  Souhrn usnesení a závěr. 

 

1. Zahájení. 

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

    přítomni 4 členové zastupitelstva, takže jsou usnášeníschopní. Dále přečetla program 

    zasedání. Požádala o úpravu programu : za bod 8) se vkládají body 9) : Schválení dohody o      

                                                          předškolním vzdělávání dětí v Mateřské škole Borovy 

                                                                                                              10) Schválení smlouvy o 

                                                         zpracování osobních údajů a smlouvu o podmínkách Sdílení 

                                                         dat s firmou Asseco Solutions a.s. 

    Ostatní body programu se posouvají. 

    Takto upravený program byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. Dále  

     určila ověřovatele p. Hájka a p. Zdvořákovou a určila zapisovatelku p. Bláhovou. 

    Hlasování :   4  pro 

    2018 – 02 – 01 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

    Minulé zasedání OZ se konalo dne 2.3.2018. Jednotlivá usnesení jsou postupně plněna. 

     

3. Rozpočtová opatření č. 1/2018, č. 2/2018 a č. 3/2018. 

    Rozpočtové opatření č. 1/2018 bylo sestaveno k 28.2.2018 a schváleno starostkou. 

    Příjmy – rozpočet po úpravě   -   4 081 484,70 Kč 

    Výdaje – rozpočet po úpravě   -   3 361 127,59 Kč 

    Rozpočtové opatření č. 2/2018 bylo sestaveno k 31.3.2018 a schváleno starostkou. 

    Příjmy  -  rozpočet po úpravě  -    4 332 764,70 Kč 

    Výdaje -  rozpočet po úpravě  -     3 637 146,59 Kč 

    Rozpočtové opatření č. 3/2018 bylo sestaveno k 30.4.2018 a schváleno starostkou. 

    Příjmy  -  rozpočet po úpravě   -    4 332 764,70  Kč 

    Výdaje  -  rozpočet po úpravě  -    3 653 608,59  Kč 

    2018 – 02 – 02 

    Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018, č. 2/2018 a 



    č. 3/2018. 

 

4. Žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost na rok 2018. 

    Jedná se o dotaci Plzeňskému kraji na spolufinancování dopravní obslužnosti v roce 2018 ve výši 

    9 240,- Kč.  V roce 2019 bude jízdní řád pro naši obec upraven. 

    Hlasování :  4   pro 

    2018 – 02 – 03 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dotaci Plzeňskému kraji na spolufinancování územní 

    dopravní obslužnosti pro rok 2018 ve výši 9 240,- Kč. 

 

5. Schválení „ Směrnice pro nakládání s osobními údaji. 

     Směrnice pro ochranu osobních údajů upravuje technicko-organizační opatření k zajištění 

     ochrany osobních údajů v souladu se zákonem s cílem zajištění jednotného postupu při 

     přijímání a realizaci opatření ochrany osobních údajů v podmínkách Obecního úřadu Křenice. 

     Obec musí mít pověřence, který pomůže s prvotními dokumenty a následně organizuje a provádí 

     kontrolní činnost k dodržování zásad ochrany osobních údajů. Tato směrnice nabývá účinnosti 

     dne 25.5.2018. 

     Hlasování  :  4  pro  

     2018 – 02 – 04 

     Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje „ Směrnici pro nakládání s osobními údaji „  

     účinnou od 25.5.2018. 

 

6. Schválení „ Spisového a skartačního řádu „. 

    Ruší se stávající Spisový a skartační řád účinný ode dne 26.9.2015. 

    Nový „ Spisový a skartační řád je účinný od 25.5.2018. Obsahuje : příjem dokumentů, evidenci 

    dokumentů, vyřizování dokumentů, podepisování dokumentů a užívání razítek, odesílání 

    dokumentů, ukládání dokumentů, vyřazování dokumentů, spisový a skartační plán pro obec 

    Křenice, vzor skartačního návrhu a přílohy k návrhu. 

    Hlasování :  4   pro  

    2018 – 02 – 05 

    Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje „ Spisový a skartační řád „ účinný od 25.5.2018. 

 

7. Žádost o odkoupení části pozemku v k.ú. Přetín. 

    Jedná se o část p.č. 746/4 v k.ú. Přetín. Žadatelé si nejprve nechají zhotovit geometrický plán  

    s oddělením části pozemku, následně obec vyhlásí záměr na odprodej. Nyní obec tuto žádost    

    pouze bere na vědomí.   

    2018 – 02 – 06 

    Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkoupení části pozemku p.č. 746/4 

    v k.ú. Přetín. 

 

8. Žádost o podporu Linky bezpečí z.s. 

    Linka bezpečí požádala o podporu ve výši 2 000,-Kč. Finanční prostředky by byly použité 

    na pomoc dětem a mladým lidem, kteří pomoc potřebují, a to anonymně, zdarma a nonstop. 

    Hlasování :   1  pro,    3   proti 

    2018 – 02 – 07 

    Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost Linky bezpečí z.s. o podporu. 

 

9. Schválení dohody o předškolním vzdělávání dětí v Mateřské škole Borovy. 

    Obec Borovy, jakožto zřizovatel MŠ Borovy zaslal tuto dohodu na základě žádosti občana 

    Křenic s umístěním dítěte do této školky. Obec uhradí příspěvek ve výši 1 000,-Kč za žáka 

    na pololetí a ten bude použit na opravy a provozní náklady MŠ Borovy. 

     Hlasování :  4  pro 



     2018 – 02 – 08 

     Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dohodu o předškolním vzdělávání dětí v Mateřské 

     škole Borovy s obcí Borovy. 

 

10. Schválení smlouvy o zpracování osobních údajů a smlouvu o podmínkách Sdílení dat 

      s firmou Asseco Solutions a.s. 

     Jedná se o firmu, která nám zajišťuje servis účetnictví a majetku. Z důvodu ochrany osobních  

     údajů ( GDPR )  musíme uzavřít novou smlouvu. Předmětem této smlouvy je specifikace  

     vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů a podmínek , za kterých bude 

     odběratel poskytovat dodavateli vzdálený přístup do svého vnitřního systému. 

     Hlasování :   4   pro 

     2018 – 02 – 09 

     Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů a Smlouvu 

     o podmínkách Sdílení dat s firmou Asseco Solutions a.s. 

 

11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

     a) starostka  -  Dům kotlů nám opět nabídl jeho služby. Jedná se o kontrolu technického stavu  

                             a provozu spalovacího zdroje na pevná paliva. Protokol o provedené kontrole 

                             bude firma vystavovat na 3 roky. Kdo bude mít o tuto službu zájem, může se 

                             přihlásit na obci a obec následně objedná ( budeme realizovat v 11 – 12/2018). 

 

     b) starostka -   v obci Křenice dne 19.4.2018 proběhla kontrola z České inspekce Životního 

                             prostředí  na nakládání s povrchovými vodami. Konkrétně na vypouštění odpadní 

                             vody z volných kanalizačních výpustí jednotné kanalizace do vod povrchových. 

                             Obec spáchala přestupek v tom, že nepředložila povolení k vypouštění odpadních 

                             vod do vod povrchových a za to jí ČIŽP uložila pokutu ve výši 30 000,-Kč. 

                             Budeme muset požádat Povodí Vltavy, závod Berounka o povolení k vypouštění 

                             do Starého potoka a zažádat Městský úřad Klatovy o vydání povolení k vypouš- 

                             tění odpadních vod do vod povrchových. Dle požadavků MěÚ Klatovy budeme 

                             možná muset nechat zpracovat Kanalizační řád. A také 2 – 4 krát ročně odebírat 

                             vzorky z výpustí. Taktéž budeme muset zažádat o povolení na obce Přetín  

                             Kámen. 

                             Upozorňuji, že to nebyla žádná plánovaná kontrola, takže si každý může udělat 

                             úsudek sám. 

 

      c) starostka -   sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 23. - 24. 6.2018. 

                              Kontejnery budou přistaveny na návsích. 

 

      d) starostka -   dětský den proběhne v neděli dne 24.6.2018 od 14,00 hodin na hřišti v Křenicích. 

 

12. Diskuse. 

      a) starostka  -  při bouřce padl strom u čp. 55 do louky. 

                p. Frýba   -   v pondělí bychom to pořezali a uklidili. 

 

      b) p. Frýba  -  zda-li se starostka ptala, co vše musí mít spolky ohledně GDPR. 

                starostka  -   všechny sportovní spolky jsou od sepisování směrnic a katalogových listů 

                                     osvobozeny, ostatní spolky ( včetně hasičů ) budou muset sepsat směrnici 

                                     i katalogové listy ( závazné formuláře, jimiž je plněna povinnost ze zákona ). 

                                     Při fotografování na akcích budu muset vyvěsit upozornění, že se pořizuje 

                                     fotodokumentace, a pokud bych chtěla fotit jednotlivé tváře, budu muset 

                                     mít souhlas. To bude trochu problém i při popisu fotek ve Zpravodaji. 

 



       c) p. Behenský – jak to vypadá s opravou a čištěním rybníku v Kameni ? 

                  starostka  -  problém je s uložením sedimentu z rybníka, ale v každém případě se letos 

                                      bude dělat. 

 

       d) p. Francová -  strouha po levé straně od našeho domu směr Strýčkovice je opět zarostlá, 

                                   chtělo by to opět probagrovat. Rozhlas je k nám špatně slyšet. 

                   starostka  -   strouhu budeme řešit. V napájecím zařízení rozhlasu jsou vyměněny  

                                        baterie, jednotlivá hnízda se zatím rozšiřovat nebudou. 

 

         e) p. Vlček -  v případě, že povodí nedá souhlas, co se potom bude dít ? 

                   starostka  -  v případě, že nám povodí nedá povolení, potom nám nebude nic jiného 

                                       zbývat, než vybudovat Čistírnu odpadních vod ( náklady cca 50 mil.Kč, 

                                       dotace v případě dodržení všech pravidel 80% - 40 mil.Kč, vlastní náklady 

                                       cca 10 mil.Kč, zadlužení obce tak na 20 let ). 

                    p. Zdvořáková – mohly by být také domácí čističky. 

                    starostka  - musely by se napojit všechny domy, problém s výkupem pozemku pod  

                                       čističkou, nebo pouze poskytnout příspěvek, ale v tom případě by si  

                                       museli občané vybudovat přípojku od čističky do kanalizace sami.  

 

          f) starostka  -  v obcích se pohybují pracovníci Katastru nemovitostí a revidují pozemky 

                                  a nemovitosti. 

 

         g) p. Zdvořáková -  kdy se bude dělat chodník v Přetíně před čp. 6,7,8 ? 

                    starostka -  zatím jsme neprobírali 

 

13. Souhrn usnesení a závěr. 

      Souhrn usnesení přečetla zapisovatelka. Starostka ukončila zasedání v 19,45 hod., poděkovala  

      všem za účast, popřála hodně zdraví a spokojenosti. Další zasedání proběhne do konce měsíce 

      června 2018. 

 

 

 

 

Zapsala : Gabriela Bláhová DiS. 

 

 

 

 

 

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

              ověřovatelé                                                                                 Jana Vlčková 

                                                                                                                 starostka obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

 

Sejmuto : 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 



 

Souhrn  usnesení 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 25.5.2018 od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 
2018 – 02 – 01 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

 

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

                            č. 1/2018, č. 2/2018 a č. 3/2018. 

 

2018 – 02 – 03 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dotaci Plzeňskému kraji  

                            na spolufinancování územní dopravní obslužnosti pro rok 2018 

                            ve výši  9 240,-Kč. 

 

2018 – 02 – 04 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje „ Směrnici pro nakládání 

                            s osobními údaji“ účinnou od 25.5.2018.    
                

2018 – 02 – 05 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje „ Spisový a skartační řád „ 

                           účinný od 25.5.2018.                
        

2018 – 02 – 06 – Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkoupení 

                            části pozemku p.č. 746/4 v k.ú. Přetín.    
                       

2018 – 02 – 07 – Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost Linky bezpečí z.s.  

                            o podporu. 

 

2018 – 02 – 08 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dohodu o předškolním  

                            vzdělávání dětí v Mateřské škole Borovy s obcí Borovy. 

 

2018 – 02 – 09 – Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Smlouvu o zpracování osobních 

                            údajů a Smlouvu o podmínkách Sdílení dat s firmou Asseco 

                            Solutions a.s. 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 


