ZÁPIS
ze zaspdání 02 Křenice konaného dne 15.6.2018 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková,

Mgr. Jan Kacíř, Josef Hájek
Omluveni : Michal Frýba
Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Jaroslav Zdvořák
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová DiS
Program : 1. Zahájení.
2. Kontrola usneseníz minulého zasedání.

3. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017.
5. Návrh závěrečného účtu obce Křenice za rok 2017.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2017.
7. Ostatní došlá pošta a organizační záležítostí.
8. Dískuse.
9. Souhrn usnesení a závěr.

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka v 18,15 hod. Přivítala všechny přítomné,
zkonstatovala, ze je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Mgr. Jana Kacíře a
p. Jaroslava Zdvořáka. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou.
Přečetla program zasedání a požádala o úpravu programu. Za bod 6) se
vkládá bod 7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Křenice na
roky 2018 - 2022.
8) Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na ukazatele
rychlostí v obcích Křenice a Kámen.
Ostatní body programu se posouvají. Takto upravený program zasedání
byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Hlasování: 6 pro
2018 - 03 - Ol

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Starostka přečetla jednotlivé body souhrnu usnesení z 25.5.2018.
Je plněno postupně.
3. Rozpočtové opatření č. 4/2018.

Rozpočtové opatření č. 4/2018 bylo sestaveno k 31.5.2018 a schváleno
starostkou.

Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 4 332 764,70
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 3 707 055,59
2018 - 03 - 02

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 4/2018.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.

Starostka přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Křenice za rok 2017. Přezkoumání proběhlo 11.5.2018 na OÚ Křenice.
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2017 taktéž nebyly
zjíštěny žádné chyby a nedostatky, neuvádí se zjištěná rizika dle § 10
odst.4 písm a) zákona č. 420/2004 Sb. Dluh územního celku za poslední
4 rozpočtové roky podle právního předpísu upravujícího rozpočtovou
odpovědnost je nulový. Přezkoumání provedly kontrolorky Plzeňského
kraje.
2018 - 03 - 03

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku

přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2017.
5. Návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2017.

S návrhem seznámila přítomné starostka. Celkem rozpočtové příjmy po
všech úpravách činily 4 416 901,77 Kč a rozpočtové výdaje po úpravách
2 607 545,93 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji činil

1809 355,84 Kč. Stavy běžných účtů u ČNB a KB, majetkového účtu u ČS
a pokladní hotovosti činily k 31.12.2017 celkem 5 626 832,41 Kč.
Pohledávky k 31.12.2017 - 365 420,-Kč, závazky k 31.12.2017 196 804,33 Kč. Celková hodnota majetku obce je k 31.12.2017

22 441 942,28 Kč. Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován,
nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Obec obdržela v roce 2017
dotace ve výši 424 437,-Kč.
Hlasování: 6 pro
2018 - 03 - 04

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za
rok 2017 bez výhrad.
6. Schválení účetní závěrky za rok 2017.

Starostka přečetla účetní závěrku obce Křenice za rok 2017. Ke schválení
byly předloženy dokumenty : Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění
rozpočtu, vše k 31.12.2017, dále Závěrečný účet obce za rok 2017, Zpráva

auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a
Inventarizační zpráva za rok 2017.
Výnosycelkemčinily: 4775883,75 Kč
Náklady celkem činíly : 2 907 787,08 Kč
Výsledek hospodaření obce před zdaněním činí : 2 070 446,67 Kč.
Hlasování: 6 pro
2018 - 03 - 05

Zastupitmstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice za
rok 2017.

7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Křenice na roky 2018 - 2022.
Jedná se o počet členů zastupítelstva na další volební období 2018 2022. Starostka přednesla návrh na 7 členů.
Hlasování: 6 pro
2018 - 03 - 06

Zastupitelstvo obce Křenice stanovuje v souladu s ustanovením § 67
zákona č. 128/2000 sb., o obcích v platném znění, počet členů 02
Křenice pro volební období 2018 - 2022 na 7 členů.
8. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na ukazatele rychlosti
v obcích Křenice a Kámen.

Starostka zažáclala Plzeňský kraj o poskytnutí dotace na akci : Osazení
orientačních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel v obcích Křenice a
Kámen. Celkový rozpočet akce je 102 608,-Kč, zažádáno bylo o 71 800,-Kč
Obci byla schválena dotace ve výši 60 000,-Kč. Osazení ukazatelů bude
provádět firma SOVT-RADIO s.r.o, Vodňany. Termín dokončení díla bude
do 30.9.2018.

Hlasování: 6 pro
2018 - 03 - 07

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje
na akci ,, Osazení orientačních ukazatelů rychlosti projíždějících vozidel
v obcích Křenice a Kámen ,, ve výši 60 000,-Kč a zároveň pověřuje
starostku obce podpisem smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem a
podpisem smlouvy o dílo s firmou SOVT-RADIO s.r.o.
9. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a) Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve dnech 23. - 24.6.2018
Kontejnery budou přistaveny na návsích.
b) Dětský den proběhne v neděli 24.6.2018 od 14,00 hod. na fotbalovém
hřišti v Křenicích.

c) Ve dnech 5. - 6.10.2018 proběhnou volby do zastupítelstva obce.
Kandidátní listiny musí být podány na příslušný registrační úřad do
31.7.2018 do 16,00 hod.

d) Na obecním úřadu Křenice bude zavřeno : 11.7. - 21.7.2018
11.8. - 18.8.2018
10. Diskuse.

a) p.

, Přetín - zda-li uvažujeme o vybudování čističky ?
starostka - zatím neuvažujeme, je pro nás moc drahé
i s případnou dotací, a podle podmínek bychom
na dotaci ani nedosáhli. Počkáme na lepší pod-

mínky. V případě vybudování ČOV by občané
museli platit stočné.
b) p. , Křenice - není to tak dávno, co jsme na obcí řešili chování
p. .
., mně se to nelíbilo, chtěl bych,
aby občané byli seznámeni s tím, co se dělo
místostarosta - měli bychom nechat do příští schůze kvůli
ochraně osobních údajů
- dokud nebudeme mít ověřeno, ze tuhle infor?,
mací rnůžeme použít na veřejnosti, zatím bych
neřešil

c) p.

d) p.

, Přetín - co se bude dít s rybníkem v Přetíně, padá tam
listí z náletů okolo, zanáší se
starostka - musíme se jít podívat, nějaké nálety kvůli
rybám bychom mělí nechat, budeme řešit
, Přetín - zda-li už máme naplánovanou opravu chodníku
v Přetíně

starostka - termín opravy ještě naplánovaný nemáme,
budeme řešit s firmou
11. Souhrn usnesení a závěr.

Souhrn usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. Starostka
ukončila zasedání v 19,20 hod. Poděkovala všem za účast a popřála
hlavně hodně zdravíčka a co nejpříjemněji prožití letních měsíců.
Zapsala : Gabriela Bláhová DiS
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SOUHRN USNESENI

ze zasedání 02 Křenice konaného dne 15.6.2018 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně

2018 - 03 - Ol - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program
zasedání.

2018 - 03 - 02 - Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 4/2018.
2018 - 03 - 03 - Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu

o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok
2017.

2018 - 03 - 04 - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Závěrečný účet obce
Křenice za rok 2017 bez výhrad.
2018 - 03 - 05 - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce
Křenice za rok 2017.

2018 - 03 - 06 - Zastupitelstvo obce Křenice stanovuje v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 sb., o obcích v platném
znění, počet členů 02 Křenice pro volební období 2018 2022 na 7 členů.

2018 - 03 - 07 - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od
Plzeňského kraje na akci ,, Osazení orientačních ukazatelů
rychlosti projíždějících vozidel v obcích Křenice a Kámen ,,
ve výši 60 000,-Kč a zároveň pověřuje starostku obce
podpispm smlouvy o dotaci s Plzeňským krajem a podpisem
smlouvy o dílo s firmou SOVT-RADIO s.r.o.

Vítězslav Chval
místostarosta obce
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Jana Vlčková
starostka obce

