ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne
01.06.2021 od 18,30 hod. na OÚ Křenice
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Michal Frýba,
Ing. Antonín Wollner
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř, Jaroslav Zdvořák
Ověřovatelé : Bc. Vlastimil Rejthar, Ing. Antonín Wollner
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS
Program : 1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice
za rok 2020
5. Návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2020
6. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Křenice za rok 2020
7. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2020
8. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci:
„Křenice-oprava místních komunikací p.č.521/1 a 541/3“
9. Schválení smlouvy o dílo s firmou Plzeňský lesprojekt a.s.
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti
11. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí z.s.
12. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy
13. Žádost o odprodej pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Přetín
14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
15. Diskuse
16. Souhrn usnesení a závěr
1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka v 18,30 hod. Přivítala všechny přítomné,
zkonstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Bc. Vlastimila Rejthara a p.
Ing. Antonína Wollnera. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou.
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnit program
o tento bod. Za bod 13) se vkládá bod 14) Žádost o vypovězení smlouvy
na správu obecních lesů v Křenicích k 1.6.2021. Ostatní body se číselně
posouvají. Starostka dala hlasovat o takto upraveném programu.
Hlasování: 5 pro

Usnesení č. 2021 – 04 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starostka přečetla jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice,
které se konalo 04.03.2021.
3. Rozpočtové opatření č. 1/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo sestaveno k 31.03.2021 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 3 500 477,- Kč
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 3 587 957,- Kč
Usnesení č. 2021 – 04 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 1/2021.
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2020
Starostka přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Křenice za rok 2020. Přezkoumání proběhlo 9.3.-15.3.2021 dálkově,
podklady byly dodány elektronickým způsobem.
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny žádné
nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byly zjištěny méně
závažné chyby a nedostatky, na základě nichž byly přijata nápravná
opatření, 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 předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový.
Přezkoumání provedly kontrolorky Plzeňského kraje.
Usnesení č. 2021 – 04 - 03
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2020.
5. Návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2020
S návrhem seznámila přítomné starostka. Celkem rozpočtové příjmy po
všech úpravách činily 6 484 951,00 Kč a rozpočtové výdaje po úpravách
7 358 216,98 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji činil
-873 265,98 Kč. Stavy běžných účtů u ČNB a KB, majetkového účtu u ČS
a pokladní hotovosti činily k 31.12.2020 celkem 7 779 442,95 Kč.
Závazky k 31.12.2020 činily 289 187,43 Kč
Celková hodnota majetku obce k 31.12.2020 je 22 702 659,25 Kč.
Hodnota zboží k 31.12.2020 činila 67 370,- Kč.

Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován, nebyly zjištěny
žádné inventarizační rozdíly. Obec obdržela v roce 2020 dotace
ve výši 2 850 853,- Kč.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh Závěrečného účtu obce
Křenice za rok 2020 s výhradou, na základě níž přijímá nápravná
opatření.
6. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
ÚSC Křenice za rok 2020
Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 byly zjištěny méně závažné
chyby a nedostatky.
Nedostatek: Obec nezveřejnila do 15 dnů ode dne jejího uzavření
Smlouvu o dílo na akci „Křenice-oprava MK p.č. 523 s část p.č. 43“ ze dne
24.3.2020 a Smlouvu o dílo na akci „Přetín-oprava MK p.č. 732/1 ze dne
24.3.2020. Obec zveřejnila uvedené Smlouvy o dílo na elektronické
úřední desce obce dne 21.5.2020 a v registru smluv dne 9.6.2020.
Opatření: Obec bude při uzavírání dalších Smluv o dílo postupovat dle
zákona č. 134/2016 Sb., o uzavírání veřejných zakázek a bude
zveřejňovat tyto smlouvy do 15-ti dnů od uzavření na profilu zadavatele
a na elektronické úřední desce obce.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nápravná opatření ke Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2020.
7. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2020
Starostka přečetla účetní závěrku obce Křenice za rok 2020. Ke schválení
byly předloženy dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění
rozpočtu, vše k 31.12.2020, dále Závěrečný účet obce za rok 2020, Zpráva
auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 a
Inventarizační zpráva za rok 2020.
Výnosy celkem činily: 6 485 952,93 Kč
Náklady celkem činily: 7 638 541,67 Kč
Výsledek hospodaření obce před zdaněním činí: - 1 065 188,74 Kč.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 06
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice
za rok 2020.

8. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: „Křenice-oprava
místních komunikací p.č. 521/1 a 541/3“
Obec získala dotaci od Plzeňského kraje na opravu MK v Křenicích ve výši
360 000,-. Je potřeba schválit přijetí dotace a pověřit starostku
podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Plzeňského
kraje na akci: „Křenice-oprava místních komunikací p.č. 521/1 a 541/3“
a zároveň pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové
dotace.
9. Schválení smlouvy o dílo s firmou Plzeňský lesprojekt a.s.
Jedná se o smlouvu na zpracování lesního hospodářského plánu. Cena za
vypracovaní LHP bude 49 803,- Kč.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 08
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Plzeňský
lesprojekt a.s. a zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
10. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
ČEZ Distribuce a.s. žádá o spolupráci při uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene pro zrealizovanou stavbu v Křenicích, která se stala
součástí distribuční soustavy elektrické energie. Jednorázová náhrada
bude činit 40 000,- Kč.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 09
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene-služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s. a zároveň pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
11. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí z.s.
Linka bezpečí z.s. zaslala žádost o poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 2 000,- Kč.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 10
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Linky
bezpečí, z.s. na rok 2021 ve výši 2 000,- Kč a zároveň schvaluje
sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 7/2021.

12. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Diakonie jako každý rok zaslala žádost o dotaci. Výše požadované částky
je 10 000,-Kč. Každý rok jim dáváme 5 000,- Kč.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 11
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Diakonie ČCE
středisko Západní Čechy na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč a zároveň
schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 8/2021.
13. Žádost o odprodej pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Přetín
Jedná se o pozemek v Přetíně pod trafostanicí. ČEZ Distribuce a.s. obec
žádá o odprodej. Minulý rok už jsme řešili pozemek pod trafostanicí
v Křenicích, udělali bychom stejným způsobem, za stejnou cenu za m2.
Nejdříve vyhlásíme záměr na odprodej.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2021 – 04 – 12
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na odprodej
pozemku st.p.č.60 v k.ú. Přetín za minimální cenu 3 600,- kč + náklady
spojené s prodejem.
14. Žádost o vypovězení smlouvy na správu obecních lesů v Křenicích
k 1.6. 2021
Pan Frýba žádá o vypovězení smlouvy na správu obecních lesů
v Křenicích k 1.6.2021. Dále by správu vykonával pan Václav Konůpek,
který již v Křenicích dělá odborného lesního hospodáře.
Hlasování: 4 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2021 – 04 – 13
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost p. Frýby na vypovězení
smlouvy na správu obecních lesů v Křenicích k 1.6.2021 a zároveň
schvaluje smlouvu o správě obecních lesů s p. Václavem Konůpkem od
2.6.2021 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
15. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
a) Velkoobjemový odpad – 11. - 13.6. 2021
b) Mirakulum – obec pořádá dne 28.8.2021 zájezd do zábavního parku
c) Kniha „Západočeské hrady a zámky z nebe“ - informace o možnosti
koupě této knihy na obecní úřad

16 . Diskuse
p. Rejthar – občané, kteří bydlí v bytovce za vodou se ptali, jestli když se
budou opravovat cesty v Křenicích by nebylo možné také
opravit prostor před bytovkou před garážemi.
starostka – zeptám se firmy, jestli by na to měla čas to udělat a kolik
to bude stát
p. Rejthar – bylo by možné posílat zápis ze zasedání zastupitelstva
nejdříve ke kontrole ověřovatelům než se zveřejní na
úřední desce.
starostka – ano
17. Souhrn usnesení a závěr
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání
v 20: 45 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví.

Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS

……………………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 01.06.2021 od 18,30 hod.
na OÚ Křenice
Usnesení č. 2021 – 04 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
Usnesení č. 2021 – 04 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.
Usnesení č. 2021 – 04 - 03
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC Křenice za rok 2020.
Usnesení č. 2021 – 04 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh Závěrečného účtu obce Křenice
za rok 2020 s výhradou, na základě níž přijímá nápravná opatření.
Usnesení č. 2021 – 04 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nápravná opatření ke Zprávě o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2020.
Usnesení č. 2021 – 04 – 06
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice za rok
2020.
Usnesení č. 2021 – 04 – 07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje
na akci: „Křenice-oprava místních komunikací p.č. 521/1 a 541/3“a zároveň
pověřuje starostku podpisem Smlouvy o poskytnutí účelové dotace.
Usnesení č. 2021 – 04 – 08
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o dílo s firmou Plzeňský
lesprojekt a.s. a zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy.

Usnesení č. 2021 – 04 – 09
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemeneslužebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s. a zároveň pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 2021 – 04 – 10
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
na rok 2021 ve výši 2 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní
smlouvy č. 7/2021.
Usnesení č. 2021 – 04 – 11
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Diakonie ČCE
středisko Západní Čechy na rok 2021 ve výši 5 000,- Kč a zároveň schvaluje
sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 8/2021.
Usnesení č. 2021 – 04 – 12
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku
st.p.č.60 v k.ú. Přetín za minimální cenu 3 600,- kč + náklady spojené s
prodejem.
Usnesení č. 2021 – 04 – 13
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost p. Frýby na vypovězení smlouvy
na správu obecních lesů v Křenicích k 1.6.2021 a zároveň schvaluje smlouvu o
správě obecních lesů s p. Václavem Konůpkem od 2.6.2021 a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

