ZÁPIS
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice
konaného dne 02.11.2018 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar,
Mgr. Jan Kacíř, Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Ing. Antonín Wollner
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS
Program : 1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce Křenice
3. Schválení programu zasedání
4. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křenice
5. Způsob provedení volby starosty, místostarosty, předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru
6. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
(§71 odst.1 písm. a) zákona o obcích
c) volba starosty
d) volba místostarosty
7. Volba kontrolního a finančního výboru
a) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru
c) volba členů kontrolního výboru
d) volba předsedy finančního výboru
e) volba členů finančního výboru
8. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)
9. Kontrola usnesení z minulého zasedání
10. Rozpočtové opatření č. 5/2018 a 6/2018
11. Smlouva o zřízení služebnosti na p.č. 549/1 v k.ú. Křenice
12.Smlouva na zřízení věcného břemene – služebnosti –
na p.č. 732/1 v k.ú. Přetín
13. Smlouva o ochraně osobních údajů mezi obcí Křenice
a městskou knihovnou Klatovy
14. Žádost o odprodej pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Křenice společností
ČEZ Distribuce a.s.

15. Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu
do manželství a schválení obřadních místností
16. Schválení projektanta k projektování oprav místních
komunikací
17. Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření
18. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
19. Diskuse
20. Souhrn usnesení a závěr

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka v 18,00 hod. Přivítala všechny přítomné,
zkonstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Ing. Antonína Wollnera
a p. Jaroslava Zdvořáka. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou.
2. Složení slibu členů zastupitelstva
Starostka p. Vlčková přečetla znění slibu zastupitele obce Křenice, všichni
členové zastupitelstva složili svůj slib do jejích rukou vyslovením slova
„slibuji“. Toto stvrdili podpisem.
Usnesení č. 2018 – 05 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu členů
zastupitelstva obce Křenice.
3. Schválení programu zasedání
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a požádala o úpravu
programu. Za bod 17) se vkládá bod 18) Schválení podání žádosti o dotaci
na opravu tribuny u fotbalového hřiště v Křenicích.
Ostatní body programu se posouvají. Takto upravený program zasedání
byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
4. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křenice
Starosta p. Vlčková přečetla výsledky voleb do zastupitelstva obce
Křenice, které proběhly ve dnech 5. - 6.10.2018.

Počet voličů obce Křenice: 169
Počet odevzdaných úředních obálek: 124
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 124
Pořadí zvolených zastupitelů obce Křenice:
1. Jana Vlčková
78 hlasů
2. Jaroslav Zdvořák
68 hlasů
3. Vítězslav Chval
67 hlasů
4. Michal Frýba
62 hlasů
5. Ing. Antonín Wollner 60 hlasů
6. Bc. Vlastimil Rejthar 59 hlasů
7. Mgr. Jan Kacíř
31 hlasů
Usnesení č. 2018 – 05 -03
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí výsledky voleb
do zastupitelstva obce Křenice.
5. Způsob provedení volby starosty, místostarosty, předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru
Starostka obce p. Vlčková navrhla veřejnou volbu.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby starosty,
místostarosty, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru
6. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Starostka p. Vlčková navrhla 1 místostarostu.
Bc. Rejthar navrhl 2 místostarosty.
Bc. Rejthar – důvodem pro vznik myšlenky 2 místostarostů je lepší
zastupitelnost, změna vedení obce s přerozdělením odpovědnosti za
jasně vymezené administrativní agendy, nezpochybnitelným faktem je, že
víceméně to uvolní ruce budoucímu starostovi nebo starostce, ktrerý
bude mít poté čas na jiné podstatné věci.
Hlasování: návhr 1 místostarosta: 5 pro, 2 proti
návrh 2 místostarostové: 2 pro, 5 proti
Usnesení č. 2018 – 05 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 1 místostarostu

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
(§71 odst. 1 písm.a) zákona o obcích
Starostka p. Vlčková navrhuje aby všichni zastupitelé byly neuvolnění.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 06
Zastupitelstvo obce Křenice neurčuje žádnou funkci, pro kterou budou
členové zastupitelstva uvolněni
c) volba starosty
Návrh na starostu obce Křenice podal dosavadní místostarosta
p. Vítězslav Chval. Navrhl p. Janu Vlčkovou.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje starostkou obce paní Janu
Vlčkovou
Starostka přečetla poděkování občanům a spolkům (bude přílohou
zápisu)
d) volba místostarosty
Starostka obce p. Vlčková navrhla na místostarostu obce p. Vítězslava
Chvala.
Ing. Wollner navrhl na místostarostu obce p. Bc. Vlastimila Rejthara.
Hlasování: návrh p. Vítězslav Chval – 5 pro, 2 proti
návrh p. Bc. Vlastimil Rejthar – 2 pro, 5 proti
Usnesení č. 2018 – 05 – 08
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje místostarostu obce pana
Vítězslava Chvala.
7. Volba kontrolního a finančního výboru
a) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru
Starostka p. Vlčková navrhla 3 členy kontrolního výboru a 3 členy
finančního výboru.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 09
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 3 členy kontrolního výboru a
3 členy finančního výboru

b) volba předsedy kontrolního výboru
Starostka p. Vlčková navrhla na předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava
Zdvořáka.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2018 – 05 - 10
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedu kontrolního výboru
pana Jaroslava Zdvořáka
c) volba členů kontrolního výboru
Starostka p. Vlčková navrhla na členy kontrolního výboru p. Mrg. Jana
Kacíře a p. Jakuba Losche.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 11
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje členy kontrolního výboru pana
Mgr. Jana Kacíře a pana Jakuba Losche.
d) volba předsedy finančního výboru
Starostka p. Vlčková navrhla na předsedu finančního výboru p.
Bc. Vlastimila Rejthara.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2018 – 05 – 12
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedu finančního výboru pana
Bc. Vlastimila Rejthara.
e) volba členů finančního výboru
Starostka p. Vlčková navrhla na členy finančního výboru pana
Ing. Antonína Wollnera a pana Michala Frýbu.
Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi
Usnesení č. 2018 – 05 – 13
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje členy finančního výboru pana
Ing. Antonína Wollnera a pana Michala Frýbu.
8. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 odst. 2 zákona o obcích)
V souladu s § 72 odst.2 písm.n) zákona o obcích a NV č.318/2017 Sb.
O odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev
v platném znění, se stanovují tyto měsíční odměny od 2.11.2018:
Starosta
Jana Vlčková
21 899,- Kč
Místostarosta
Vítězslav Chval
19 709,- Kč
Předseda kontrolního výboru Jaroslav Zdvořák
2 190,- Kč

Předseda finančního výboru
Člen kontrolního výboru
Člen finančního výboru
Člen finančního výboru

Bc. Vlastimil Rejthar
Mgr. Jan Kacíř
Ing. Antonín Wollner
Michal Frýba

2 190,- Kč
1 825,- Kč
1 825,- Kč
1 825,- Kč

Stanovení odměn bude přílohou k zápisu dnešního ustavujícího zasedání.
Bc. Rejthar – dle zákona, když jsou neuvolnění zastupitelé, tak má právní
nárok na odměnu pouze starosta obce a to v poměrné výši 0,3 až 0,6 %
podílu vůči uvolněnému starostovi, který činí 36 500,-Kč cca.Takže tady
vídíte, ten možný maximální rozdíl, co se teď tady ustavuje. Místostarosta
nemá žádný právní nárok na odměnu – ano, jsou zde ohlasy, že to
zadarmo nikdo dělat nebude, to je v celku logické, ale ta adekvátní výše
odměny tomu neodpovídá a ta odvedená práce za to mi přijde jako
nerelevantní.
Starostka p. Vlčková – takže jste slyšeli i druhý názor, každý může mít svůj
názor.
Bc. Rejthar – zrovna ty Vítku, v prosinci 2016 při obecním zastupitelstvu
při zasedání, kdy se jednalo o zvyšování odměn, jsi to byl zrovna ty, který
jsi to bojkotoval. Nevím, proč teď zastáváš jiný názor.
p. Chval – mohl by jsi si to vyzkoušet
Bc. Rejthar – já bych si to rád zkusil
p. Chval – odhlasovali tě, neodhlasovali
Bc. Rejthar – neodhlasovali. Byly dvě strany, lidé nás zvolili aby se stala
nějaká změna a já tady o to budu bojovat, protože nebudu přitakávat
stávajícím zastupitelům.
Ing. Wollner – já jsem se taky díval na ten zápis z prosince 2016, kde jste
si novou výši odměn neodhlasovali, bylo tam napsáno,že na dalším
zastupitelstvu se to bude projednávat. Kde jste si schválili novou výši
odměn?
Starostka p. Vlčková – tyhle odměny byly od 1.1.2018.
Bc. Rejthar – ano, ale maximální výše, ale teď jsme tady a ustanovujeme
nové odměny.
Hlasování: 5 pro, 2 proti
Usnesení č. 2018 – 05 – 14
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje odměny starostce,
místostarostovi, předsedům a členům výborů dle přílohy k zápisu

9. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka přečetla jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice,
které se konalo 9.8.2018.
10. Rozpočtové opatření č. 5/2018 a č. 6/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 bylo sestaveno k 31.8.2018 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 4 406 514,70
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 3 848 842,59
Rozpočtové opatření č. 6/2018 bylo sestaveno k 30.9.2018 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě – 4 436 514,70
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě – 3 849 678,59
Usnesení č. 2018 – 05 – 15
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2018 a č. 6/2018.
11. Smlouva o zřízení služebnosti na p.č.549/1 v k.ú. Křenice
Jedná se o veřejné osvětlení, které vede přes potoky a přes řeku směrem
na Újezdec. Tahle smlouva se týká Povodí Vltavy, závod Berounka. Za
tohle věcné břemeno budeme platit 10 000,- Kč.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 16
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na
p.č. 549/1 v k.ú. Křenice.
12. Smlouva na zřízení věcného břemene – služebnosti – na p.č.732/1
v k.ú. Přetín
Tato smlouva se týká pozemku, který vede od silnice směrem k
Chumeckému mlýnu, do zátočiny k novostavbě p. Zdvořáka. Je tam
položen zemní kabel, ve strouze. Měli bychom dostat věcné břemeno v
hodnotě 2 100,-Kč.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 17
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu na zřízení věcného
břemene – služebnosti na p.č. 732/1 v k.ú. Přetín.

13. Smlouva o ochraně osobních údajů mezi obcí Křenice a městskou
knihovnou Klatovy
Do místní knihovny chodí na kontrolu městská knihovna Klatovy,
potřebují se podívat do výpůjčního fondu, kdo si půjčuje knihy. Máme
zákon o ochraně osobních údajů, proto je potřeba podepsat tuto
smlouvu, aby mohli dále nahlížet do evidence.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 18
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o ochraně osobních
údajů mezi obcí Křenice a městskou knihovnou Klatovy.
14. Žádost o odprodej pozemku st.p.č.60 v k.ú. Křenice společností
ČEZ Distribuce a.s.
Jedná se o pozemek pod trafostanicí v Křenicích. Trafostanice je ČEZ,
pozemek pod ní je náš. Jedná se asi o 5 m2. ČEZ žádá o odprodej
pozemku z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů. ČEZ navrhuje, aby
byla kupní cena stanovena na základě znaleckého posudku, který bude
vyhotoven soudním znalcem a to na náklady společnosti ČEZ Distribuce.
Zastupitele se dohodli, že bychom jim to prodali, ale cena bude
stanovena obecním zastupitelstvem, vstupním podkladem bude znalecký
posudek vyhotovený soudním znalcem a to na náklady ČEZ Distribuce.
Nejdříve musíme vyvěsit záměr a poté s tim můžeme dále nakládat.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 19
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o odprodej pozemku
st.p.č. 60 v k.ú. Křenice společností ČEZ Distribuce a.s. Za podmínek, že
cena bude stanovena obecním zastupitelstvem, vstupním podkladem
bude znalecký posudek vyhotovený soudním znalcem a to na náklady
ČEZ Distribuce a.s.
15. Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
a schválení obřadních místností
Matrika v Chudenicích nás požádala u ustanovení nového pověření k
přijímání prohlášení o vstupu do manželství a o schválení obřadních
místností. Musí se vždy schválit, když jsou voleni nový zastupitelé.
Hlasování : 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 20
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o
vstupu do manželství pro starostku Janu Vlčkovou, pro místostarostu

Vítězslava Chvala a pro člena zastupitelstva Vlastimila Rejthara a
schvaluje obřadní místnosti v kapli v Křenicích a v kapli v Přetíně.
16. Schválení projektanta k projektování oprav místních komunikací
Do února budou vypsány dotace na místní komunikace – chtěli bychom
začít opravovat silnici na Chumec a v Křenicích od silnice k bytovce čp.49.
Pan Rejthar mi poslal nabídky od firem z Plzně, já bych navrhovala pana
Ing. Tomáše Macána, už nám zde něco projektoval, takže to tady zná,
začal by na tom pracovat okamžitě. Udělal by zatím projekt na tyhle dvě
silnice.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 21
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje projektanta Ing. Tomáše Macána
k projektování oprav místních komunikací.
17. Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření
Kompetence se stanovuje z toho důvodu, aby se nemuselo zastupitelstvo
scházet každou chvíli, např,. Když přijde dotace, nebo je nějaký větší
výdaj.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2018 – 05 – 22
Zastupitelstvo obce Křenice stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 500 000,-Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
18. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu tribuny u fotbalového
hřiště v Křenicích
Podali bychom žádost na ČEZ, který má v jednom z programů podpora
regionů, je tam možnost podat na opravu tribuny. Je potřeba podat v
listopadu.
Hlasování: 7 pro
Usnesní č. 2018 – 05 – 23
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
tribuny u fotbalového hřiště v Křenicích.

19. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
1) výzva k odstranění nedostatků – katastr nemovitostí – nemáme
zanesenou v katastru u č.p. 48 přístavbu, je to ta část, kde byla dříve
knihovna. Musíme udělat pasport stavby a na základě toho nám to
zanesou do katastru.
2) vítání občánků – bude probíhat 25.11.2018 od 14:00
3) informace o přerušení dodávky elektrické energie – 7.11.2018
4) informace – sběr velkoobjemového odpadu – 24.-25.11.2018
20. Diskuse
1) p. Francová – kdy opravíte ten žulový patník za námi a uděláte něco se
strouhou?
Starostka – my o tomto problému víme, už jsme to řešili minule,
budeme muset oslovit někoho kdo má bagr.
Místostarosta – do 14 dnů se na to podíváme.
2) p. Voráčková – na dětském hřišti v Křenicích by chtěli natřít herní prvky,
na lodi by to chtělo dát ještě prkno nebo síť, protože
děti tam padají.
Starostka – víme o tom, měli jsme zde revizi, máme to také
napsané ve zprávě, že je potřeba natřít. A na loď se
podíváme.
3) p. Pechanová – kdy je otevřená knihovna?
Starostka – je otevřená každé úterý od 16:00 do 17:00
4) p. Bc. Rejthar – ještě bych chtěl navázat na to zasedání OZ z prosince
2016, kde se projednávala ta změna v odměňování
zastupitelů. P. Chval pronesl, že chce snížit
odměnu starostce a když se paní starostka zeptala
z jakého důvodu, pan Chval řekl, že z osobních
důvodů. Mě by zajímali ty osobní důvody.
p. Chval – já už si nevzpomínám.
5) p. Ing. Wollner – můžu se tedy zeptat kdy jste schvalovali to navýšení
odměn? V prosinci na zastupitelstvu se to neschválilo
a řeklo se, že se to bude řešit na dalším
zastupitelstvu a tam nic není.
Starostka – odměny tady byly od roku 2014 pořád stejné, to
navýšení se schvalovalo až v prosinci 2017 a platné
bylo od 1.1.2018.
6) p. Toman – u Stuchlů v Kameni nefunguje rozhlas.
Starostka – podíváme se na to a opravíme.

7) starostka – p. Bc. Rejthar mi přinesl informace od firmy DOMOZA,
vyšla dotace na rybníky a malé vodní nádrže, je to
do 15.1.2019, výše dotace je 80%. Zkusíme se na to
podívat, jestli by nešlo požádat na nádrž v Kameni.
8) p. Rejthar st. - Budete se nějak vyjadřovat k tomu Mountfieldu?
Starostka – v Mountfieldu se objednal v srpnu nový křovinořez,
přišla zálohová faktura, kterou jsme 7.8. zaplatili.
9.8. někdo křovinořez vyzvedl, ale nebyl to nikdo
od nás. Takže se to nyní s Mountfieldem řeší, oni
musí udělat inventuru, je to zřejmě jejich chyba.
V případě, že se nevyřeší, podám to Policii ČR.
9) p. Rejthar st. - proč jste nekoupili notebook za 1800,- Kč, proč jste
koupili za 40 000,-Kč? Do knihovny, bylo to ve
zpravodaji.
Starostka – to jsou regály a notebook dohromady.
p. Rejthar st. - taky jsme chtěli regály do sklepa na skladování věcí.
Starostka – regály pořídíme.
21. Souhrn usnesení a závěr
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání
v 19:40 hod. Poděkovala všem za účast, za hlasy ve volbách za celé
zastupitelstvo.

Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS

……………………………………………..
ověřovatelé
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

SOUHRN USNESENÍ
z ustavujícího zasedání OZ Křenice konaného dne 02.11.2018
od 18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně

Usnesení č. 2018 – 05 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva
obce Křenice.
Usnesení č. 2018 – 05 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
Usnesení č. 2018 – 05 -03
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí výsledky voleb
do zastupitelstva obce Křenice.
Usnesení č. 2018 – 05 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby starosty,
místostarosty, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru.
Usnesení č. 2018 – 05 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 1 místostarostu.
Usnesení č. 2018 – 05 – 06
Zastupitelstvo obce Křenice neurčuje žádnou funkci, pro kterou budou
členové zastupitelstva uvolněni.
Usnesení č. 2018 – 05 – 07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje starostkou obce paní Janu Vlčkovou.
Usnesení č. 2018 – 05 – 08
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje místostarostu obce pana Vítězslava
Chvala.
Usnesení č. 2018 – 05 – 09
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 3 členy kontrolního výboru a
3 členy finančního výboru.

Usnesení č. 2018 – 05 - 10
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedu kontrolního výboru
pana Jaroslava Zdvořáka.
Usnesení č. 2018 – 05 – 11
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje členy kontrolního výboru pana
Mgr. Jana Kacíře a pana Jakuba Losche.
Usnesení č. 2018 – 05 – 12
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedu finančního výboru pana
Bc. Vlastimila Rejthara.
Usnesení č. 2018 – 05 – 13
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje členy finančního výboru pana
Ing. Antonína Wollnera a pana Michala Frýbu.
Usnesení č. 2018 – 05 – 14
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje odměny starostce, místostarostovi,
předsedům a členům výborů dle přílohy k zápisu.
Usnesení č. 2018 – 05 – 15
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 5/2018 a č. 6/2018.
Usnesení č. 2018 – 05 – 16
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti na p.č.
549/1 v k.ú. Křenice.
Usnesení č. 2018 – 05 – 17
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu na zřízení věcného břemene –
služebnosti na p.č. 732/1 v k.ú. Přetín.
Usnesení č. 2018 – 05 – 18
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o ochraně osobních údajů mezi
obcí Křenice a městskou knihovnou Klatovy.

Usnesení č. 2018 – 05 – 19
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o odprodej pozemku st.p.č. 60 v
k.ú. Křenice společností ČEZ Distribuce a.s. Za podmínek, že cena bude
stanovena obecním zastupitelstvem, vstupním podkladem bude znalecký
posudek vyhotovený soudním znalcem a to na náklady ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 2018 – 05 – 20
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o vstupu
do manželství pro starostku Janu Vlčkovou, pro místostarostu
Vítězslava Chvala a pro člena zastupitelstva Vlastimila Rejthara a schvaluje
obřadní místnosti v kapli v Křenicích a v kapli v Přetíně.
Usnesení č. 2018 – 05 – 21
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje projektanta Ing. Tomáše Macána
k projektování oprav místních komunikací.
Usnesení č. 2018 – 05 – 22
Zastupitelstvo obce Křenice stanovuje v souladu s § 102 odst.2 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření během roku s limitem na jednotlivou položku do 500 000,-Kč.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou.
Usnesní č. 2018 – 05 – 23
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu
tribuny u fotbalového hřiště v Křenicích.

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

