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ZPRÁVA
OBCE KŘINICE
1. Činnost zastupitelstva obce Křinice
Zastupitelstvo obce se v roce 2019 sešlo celkem 8 x

zastupitelstvo obce je ve složení:

Starostka: Libuše Rosová
Místostarostka: Lenka Matějů
Zastupitelé: Vlastimil Bažout, Josef Lhotský, Václava Vaňková, Lehka Therová a
Miluše Kuřátková.
Výbor kontrolní: předseda Kontrolního výboru Bažout Vlastimil, Vosika Josef člen
Čarná Taťána člen, Povejšilová Markéta, Ing. Člen, Kuře Miroslav člen
Finanční výbor: Lenka Therová, Středa Vítězslav, Václava Vaňková, Marie Vaňková a
Marie Steinerová.
Kulturní a sociální komise: Miluše Kuřátková, Josef Rosa, Jana Vítová, Alžběta
Bažoutová,
Změna kulturní komise od října 2019: Karel Roma, Vítězslav Středa, Naděžda
Romanová, Jan Roman, Gabriela Středová, Václava Vaňková, Josef Rosa, Eva
Hrábková, Lenka Therová

2. Údržba a výstavba obecního majetku:
Majetek obce krátce -zhodnocení :
Obec zaplatila poslední splátku v částce 500.000,- Kč na dům čp. 57 (bývalé
kanceláře státních statků - dílna Kuře M.)
Rekonstrukce z dotace POV krajského úřadu Královéhradeckého kraje na
bezbariérový přístup v budově Obecního domu v částce 1.314.995,- Kč. Vlastní
zdroje byly doloženy v částce 1.515.876,- Kč.
Dotace na VPP v částce 93.442,- Kč
Volby v obci a ostatní dotace 21.770,- Kč
Dotace neinvestiční pro JPO V. (Jednotka požární ochrany V, zřízená obcí)
v částce 10.000,- Kč
Dotace na zeleň v částce 73.614,- Kč (výsadba extravilán na zálivku)
Dotace na Opravu turistické cesty na Hvězdu v částce 66.868,- Kč.
Přijaté dary: Město Broumov v částce 50.000,- Kč na dětské hřiště u 13RD,
Od firmy Z-Trade v částce 20.000,- Kč na „Malířský plenér v Křinicích“,
ZD Ostaš, Žďár nad Metují na „Křinické dožínky“ v částce 10.000,- Kč
Honební společenstvo Křinice v částce 4.500,- Kč na kulturní akce v obci,
Truhlášství Rosa Křinice v částce 2.500,- Kč na kulturní akce a Malířský plenér,
SDH Křinice v částce 500,- Kč na MDŽ v Křinicích
Fyzické osoby v Křinicích v částce 1.742,- Kč na kulturní akce v Křinicích.

Obec Křinice poskytla dary: Za poklady Broumovska v částce 5.000,- Kč,
Nadačnímu fondu HOSPITAL v částce 10.000,- Kč, sdružení zdravotně
postižených v Broumově v částce 1.000,- Kč, MAS Broumovsko+ na činnost
v částce 1.676,- Kč, Městská knihovna Náchod na výměnný systém v částce
4.000,- Kč a Krajskému úřadu KHK na dopravní obslužnost v částce 33.190,- Kč.
Přijaté dotace v roce 2019 ze zahraničních zdrojů a národních zdrojů činily
243.924,- Kč.
Dotace z Královéhradeckého kraje činily 1.342.995,00 Kč
Celkové přijaté dotace v roce 2019 činily 1.586.919,- Kč
Požární ochrana – Jednotka a SDH byly na hasičskou zbrojnici v budově čp.57 a
garáž u zvoničky v částce 290.898,-Kč = ostatní výdaje na ( školení, pohonné
hmoty, ochranné pomůcky, pojištění vozidel, opravy vozidla a školení JPO) v
částce 129.311,- Kč.
Na zakoupeném objektu Technické zázemí pro obecní zaměstnance a techniku,–
čistička ( pozemek st. 119/2 se stavbou bez čp a ev.), se zastupitelstvo rozhodlo
nechat zhotovit projektovou dokumentaci.
Obec Křinice vydala za elektrickou energií na veřejné osvětlení v roce 2019 v
částce 68.296,- Kč včetně zkušební lampy.
Údržba majetku:
V roce 2019 byla prováděna oprava a údržba techniky a majetku obce ( budova
obecního domu, obecního úřadu, budova na pozemku p.č. 119/2, budova na
pozemku p.č. 118, budova čp. 57 a obecní bytovku) jako každoročně. Obecní
technika je využívána pro potřeby obce a potřeby místních obyvatel.

3. Kultura,školství a obecní knihovna,:
Kultura
V roce 2019 obec opět pořádala ve spolupráci se složkami tradiční „Pochod
Hvězdeckým pohořím“ společně se soutěží o pohár starostky, Dětský den, procesí
po Křížové cestě spojené s Křinickou poutí, hasičské soutěže v okrsku, první
adventní víkend s Čertovskou nadílkou pro děti s prvním rozsvícením vánočního
stromku a tradiční jarmarky – jarní - velikonoční, letní společně v den Křinické
poutě a vánoční jarmark. Členové kulturní komise navštívili naše jubilanty
(65,70,75,80 a poté vždy každý rok) s přáním a dárkovým balíčkem. I v roce 2019
se rozhodlo Obecní zastupitelstvo opět přispívat dětem školou povinným v částce
500,- Kč na dítě, seniorům 60 a více let vánoční dárek v částce 330,- Kč a
částečně i na Křinický plenér, kde se v obci sejdou malíři z Čech, Polska a
Ukrajiny.
Obec vydala z rozpočtu na všechny kulturní akce celkem 194.405,- Kč, z toho
balíčky pro důchodce v částce 33.020,- Kč a dětem školního věku v částce 27.500,Kč, dále pohoštění v částce 20.469,- Kč, věcné dary v částce 30.828,- Kč. Ostatní je
nákup ostatních služeb a energie.

Další události
V roce 2019 starostka obce Libuše Rosová uvítala v obřadní místnosti v Obecním
domě 5 nových občánků Křinic, Obec má kroniku s výkladem o událostech v obci s
fotografiemi ze všech akcí.

Obecní knihovna
Obec Křinice je zřizovatelem i obecní knihovny. Obecní knihovna je umístěna v
budově obecního úřadu. Čtenáři si mohou vybrat z 1000 knih různých žánrů.
Otevírací doba: Úterý od 15.00 hodin do 17.00 hodin
Mimo otevírací dobu vždy na základě domluvy s odpovědným pracovníkem knihovnicí , na telefonní čísle 491 521 606.
Odpovědný pracovník - knihovnice: Jana Simonová
I v roce 2019 obec Křinice uzavřela smlouvu s okresní knihovnou v Náchodě
o peněžní dar v částce 4.000,- Kč na příspěvek pro výměnný systém a jako
každoročně se vyměnily knihy od jiných knihoven z okresu Náchod, 5.250,- Kč
odměnu knihovnice.
Obec ze svého rozpočtu vydala za rok 2019 na činnost knihovny cca 9.250,- Kč.
e-mail: krinice@tiscali.cz

Základní škola
V obci není žádná Základní škola ani MŠ. Žáci
Mateřských a Základních škol v Broumově.

(děti z obce) dojíždějí do

Místní doprava
V obci je zajištěna hromadná autobusová doprava . Obec se i v roce 2019 podílela
na nákladech dopravních linek ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Celkový
podíl obce byl 33.129,- Kč

4. Sociální péče o občany:
Obec Křinice k projektové přípravy na dům pro sociální byty se třemi byty
nemohla budovat, protože se obec nedohodla s občany, které sousedí s obecním
pozemkem, tak se zastupitelé dohodli na jiném místě, a to ve středu obce. Bude
se uvažovat o jiném místě.

5. Požární ochrana:
Obec Křinice je zřizovatelem organizační složky dobrovolných hasičů s místní
působností. Jednotka má za úkol pomáhat při hašení požárů, záchranných
pracích, likvidací povodňových škod, škod způsobených živelnými pohromami a
podobně. Jednotku tvoří místní občané.

Základna SDH Křinice čítá 48 členů dospělých a z toho 21 mužů, 21 žen a 6
mladých hasičů. SDH Křinice se účastní požárních soutěží. Výbor se schází dle
potřeby. SDH pořádá soutěž o pohár starostky a pochod po křížově cestě, který
je již čtyřicátýprvní ročník. Obec přispěla na činnost této zájmové organizace v
roce 2019 částku 129.311,- Kč.

Tělovýchova
TJ Sokol Křinice svou činnost od 24.8.2013 aktivně a má 30 členů.
TJ Sokol Křinice 2019 jako každoročně pořádá ve spolupráci s obcí a hasiči
„Pochod Hvězdeckým pohořím“, který se pořádá vždy první sobotu v květnu. Na
činnost, nájemné hřiště, spotřebu vody a spotřebu elektrické energie obec v roce
2019 vynaložila 31.000,- Kč.

6. Projekty a územní plán obce Křinice
Projekt na odkanalizování obce Křinice
Od 11. listopadu 2015 byla dokončena a zkolaudována kanalizační stoka v obci.
V roce 2019 se proinvestovalo 35.048,- Kč za práce na veřejné přípojky, nákup
ostatních služeb (energie, SMS, úroky z úvěrů,mzdové náklady, věcná břemena,
pročištění na ČOV Broumov) v částce 672.114,- Kč.

Projekt – Obecní dům Křinice
V roce 2019 byla prováděná udržovací oprava budovy čp. 176 a nákup drobného
majetku v částce 45.385,- Kč, platy zaměstnanců (PP a dohody o provedení
práce) v částce 449.651,- Kč, nákup potravin 114.915,- Kč, elektrická energie v
částce 67.279, pevná paliva v částce 110.754,- Kč a opravy a údržba v částce
19.995,- Kč, ostatní náklady 17.446,- Kč. Celkem bylo v budově čp.176
proinvestováno 3.621.404,- Kč a z toho obec obdržela dotaci z KHK v částce
1.342.995,00 Kč.
.

Revitalizace naučné stezky – 19 zastavení
V jarním období roku 2019 již byly zastavení naučné stezky jako každoročně
opraveny díky obětavosti občana z Křinic (pan Horkel), který nám v obci chybí.

Územní plán obce Křinice
Obec Křinice má nově zhotovený Územní plán, který 9.7.2009 a v roce 2014 byla
zahájena a ukončena I. Změna ÚP obce Křinice, II. Změna ÚP byla zrušená a
byla započata III. Změna ÚP, která probíhá a ještě není dokončená.

7. Bytové hospodářství a výstavba
V obci Křinice se v roce 2019 byly zhotoveny drobné údržby v bytech a zateplení
části bytovky čp. 271 v částce 651.895,- Kč. Obec vlastní sedm bytů.

8. Odpadové hospodářství:
Systém sběru odpadů
V roce 2019 byly stanoveny paušální poplatky za odpady ve výši 550,- Kč,
uhrazené do 30.6.2019, protože při řádném třídění plastů a papíru měli občané
150,- Kč slevu (DS). Obec přispívá nemalou částkou na svoz komunálního,
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, tak i na zpětný sběr elektrozařízení.
Svoz komunálního odpadu se uskutečňoval celoročně v měsících jednou za 14
dní firmou Marius Pedersen. Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu se
za rok 2019 uskutečnil 2x do roka. Svoz tohoto odpadu zajišťuje opět firma
Marius Pedersen po celé obci a drobné elektrozařízení firmou Asekol.
Občané měli nadále k dispozici sběrná stanoviště, kde do sběrných nádob mohli
ukládat bílé a barevné sklo, železo, papír, elektrozařízení (červené kontejnery),
plast a kartónové obaly. Obec má nyní již 6 sběrných stanovišť, které jsou
rozmístěny po celé obci a jedno je u 13 RD. Občané měli dále možnost uložit
nebezpečný odpad do sběrného dvora firmy Marius Pedersen v Heřmánkovicích.
Odpadové hospodářství dále upravují obecně závazné vyhlášky z r. 2017 dle
nového zákona o odpadech.

Eko-kom a Asekol systém tříděného odpadu
Obec Křinice je zařazena do systému třídění odpadů. Firmě Eko-kom se
pololetně zasílají výkazy, které vycházejí z množství vytříděného odpadu a
z množství uloženého vytříděného odpadu samotnými občany. Na základě
vykázaného množství vytříděného odpadu od firmy Marius Pedersen a.s., obec
zpětně dostává dotace od firmy Eko-kom na část nákladů vynaložených na tento
systém třídění. Firmě Asekol s.r.o. zasílá smluvní firma Marius Pedersen hlášení
o zpětném odběru elektrozařízení v obci. Na základě hlášení dostává obec také
odměnu za vytříděný zpětný odběr elektrozařízení.
Za rok 2019 obec Křinice obdržela za vytřídění odpad a zpětný odběr
elektrozařízení celkem 97.885,00 Kč

Boxy na třídění odpadů
V budově obecního úřadu byly i pro rok 2019 umístěny boxy na třídění odpadů.
Jedná se o box na zpětný sběr na sběr baterií. Boxy jsou v úřední dny volně
přístupné veřejnosti.

9. Lesní hospodářství
V roce 2019 obec neprovedla žádnou těžbu v obecním lese, ale provedla údržbu
lesa po polomu a kalamitě s kůrovcem v částce 41.035,00 Kč.

10. Ostatní činost obce
Obec má v hospodářské činnosti lesnictví - prodej dřeva, vidimace a legalizace,
prohrnování v zimním období občanům sníh, v letním období sekání trávy,
ubytování turistů a enviromentální výchova dětí, mládeže a dospělých v budově
Obecního domu - bývalá škola, kde byl příjem 706.929,- Kč a výdej mimo
obnovu a renovaci je 742.599,- Kč. Zisk z ubytování je v částce – 35.670,- Kč.
Budova ještě není využívána pravidelně každý měsíc. Obec vlastní také budovu
Kulturního domu, kde pronajala místní hospodu soukromé osobě. Příjem z místní
hospody bylo v roce 2019 v částce 53.131,- Kč a výdej v částce 316.125,- Kč
z toho DPP v částce 90.000,- Kč.

11. Finanční hospodaření
Celkové příjmy a výdaje
Celkové

Příjmy v roce 2019 činily:
Výdaje v roce 2019 činily:

14.173.428,- Kč
15.522.701,- Kč

výdaje jsou vyšší o 1.349.273,- Kč, tyto peněžní prostředky byly čerpány
z peněžních prostředků minulých letech na investice.
Z toho Příjem z úroků za vedení z BÚ a z finančních operací za rok 2019 činí:

1.563,63 Kč
Dotace získané a převedené příspěvky
A. D o t a c e z í s k a n é
Obec získala za rok 2019 níže uvedené dotace.
Rok
Částka
Z programu
2019
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018

97.500,- Kč
66.868,- Kč
267.502,- Kč
25.000,- Kč
49.476,- Kč
1.350.000,- Kč
927.914,- Kč
1.217.139,- Kč

Celkem získáno

příspěvek na veřejnou správu (administrace)
turistická cesta z EURG- na Hvězdu
úřad práce – VPP
KH.kraj – finanční dar „Vesnice roku“
volby v obci
bezbarierový přístup
Digitalizace povodň. plánu
výsadba alejí v extravilánu

4.001.399,00 Kč
B. P ř e v e d e n é p ř í s p ě v k y a j.

Dobrovolný svazek měst a obcí Broumovsko
Obec zasílá pravidelně příspěvek do (DSO), který se odvíjí od počtu obyvatel x
poplatek na jednoho občana + 2.000,- Kč pevná sazba. Obec Křinice převedla níže

uvedenou částku na projekty celého Broumovska, kde se vždy částečně vrací ve
formě zakoupeného majetku.
Rok 2019
příspěvky za členství
17.050,- Kč
Euroregion Glacensis Rychnov nad Kněžnou
Příspěvek za členství pro poskytnutí poradenství k poskytnutí dotací v příhraniční
spolupráci.Příspěvek je určován dle počtu obyvatel.
Rok 2019
příspěvek
2.125,- Kč
Svaz měst a obcí České republiky
Příspěvek za členství ve svazu měst a obcí, které radí obcím ve složitých otázkách a
poskytuje právní porady. Příspěvek je určován dle počtu obyvatel.
Rok 2019

příspěvek

Sdružení historických sídel
Příspěvek za členství ve sdružení SHSČMS
Rok 2019
příspěvek

3.370,- Kč

1.200,- Kč

Nadační fond HOSPITAL Broumov
Obec Křinice v roce 2019 poskytla finanční prostředky pro nemocnici v Broumově v
částce 10.000,- Kč.
Gymnásium Broumov
Obec Křinice přispívá každoročně do nadační fondu Gymnásia v částce
1.000,- Kč
MAS Broumovsko +
1.776,- Kč
Ostatní převedené příspěvky aj.
V roce 2019 byly poskytnuty peněžní prostředky na pohřebnictví v částce 6.000,- Kč,
na jeden rok.
Agentura pro rozvoj Broumovska
5.000,- Kč

12. Vodní hospodářství
Zásobování pitnou vodou je pro celou obec zajišťováno prostřednictvím VAK
NÁCHOD., kde obec Křinice je akcionářem.
Vodoteče jsou ve správě Povodí Labe Hradec Králové.
Odpadové vody – byly dokončeny práce hlavního řádu na odkanalizování obce
Křinice a nyní se využívá.

13. Pozemkové úpravy
V roce 2012, prosinec, byly komplexní pozemkové úpravy dokončeny. Obec
vytypovala nutné úseky na obnovu komunikací po KPÚ v obci Křinice a ve spolupráci
SPÚ v Náchodě bylo požádáno o stavební povolení na úpravy místních cest v
extravilánu a to na komunikaci ke koupališti a k rybníku Šlégl. Byly SPÚ Praha

započaty práce obslužné komunikace ke Šléglu, kde konečné zakončení bylo
provedené v roce 2017 a v roce 2018 pro nedostatek finančních prostředků se
nevydala výzva z SFŽP a dále se nepokračovalo.

14. Pozemní komunikace
V obci je poměrně rozsáhlá síť místních komunikací. Jsou rozděleny v pasportu MK
podle svého významu a důležitosti pro potřeby běžné i zimní údržby. Hlavní
komunikace je v již majetku obce, kde krajský úřad Královéhradeckého kraje převedl
v roce 2016 hlavní páteř komunikace III. třídy. Zimní údržbu v roce 2018 provedla
obec svými zaměstnanci s traktory.

15. Obecní úřad Křinice
Úřední hodiny: PONDĚLÍ od 9 hod.- 11 hod. a 17hod. – 19 hod.
STŘEDA od 15 hod. – 18 hod.

Knihovna

ÚTERÝ

Kontakt:
e-mail:

15 hod – 17 hod.
Telefon: 491 521 606
krinice@tiscali.cz

starostka mobil:

731 411 849

Obecní úřad vykonává dle zákona všeobecné činnosti veřejné správy a lesního
hospodářství. Zajišťuje vidimaci a legalizaci – ověřování podpisů a listin. Obecní
úřad od r. 2009 zajišťuje ověřený výstup v rámci CZECH POINTU. Dále zajišťuje
datové schránky, spisovou službu pro obec, obecní úřad a vítání našich občánků.

Stálí zaměstnanci:
Obec Křinice v roce 2019 měla čtyři stálé zaměstnance ( jeden na plný úvazek
pro technické služby, jeden zaměstnanec na úvazek 0,7, pro zabezpečení využití
budovy Obecního domu zaměstnává obec zaměstnance na úvazek 0,7 jeden
zaměstnanec zabezpečuje účetnictví na plný úvazek a od září 2018 je jedna
zaměstnankyně, která se vrátila z mateřské dovolené na administrativu.

Další zaměstnanci od ÚP
Obec Křinice zaměstnávala v roce 2019 dva pracovníci na VPP od Úřadu práce.
Nadále zaměstnává obec na dohodu knihovnici a na dohodu pracovníci při zajištění
chodu ubytování v budově bývalá škola a v letní sezoně na zeleň.

Krátce z činnosti
Za rok 2019 se na obecním úřadě uskutečnilo 1x vítání občánků.
Na základě zákona se dvakrát uskutečňovaly veřejnoprávní kontroly auditora
zajištěný krajským úřadem Královéhradeckého kraje (zákonně povinný audit),

kontroly ze stran různých příslušných institucí a úřadů (dle zákona). Webové stránky
obce zajištěné firmou GALILEO jsou dle zákona průběžně doplňovány a aktualizovány.

16. Stav obyvatelstva:
Počet obyvatel činil k 31.12.2019 celkem 430 občanů
Zemřeli:
4 občané
Narodily se:
5 dětí
Odstěhovalo se:
19 lidí
Přistěhovalo se :
18 občanů
Stěhování v rámci obce:
0 lidé
Přidělených nových čp. :
2 čísla popisná

17. Turistika:
V katastru Křinice vedou dobře značené turistické cesty pro pěší turistiku, cyklotrasa
a stále obnovovaná naučná stezka s 19 zastavením. Turisté si mohou v katastru
Křinice prohlédnout zachovalé sakrální stavby- křížky a sochy, opravené statky
broumovského typu, kaple sv. Huberta, kaple panny Marie Sněžné a křížovou cestu.
Na vrcholcích Broumovských stěn se tyčí kaplička a chata Hvězda, kde lze získat
chutné občerstvení a ubytování.
Ubytování se také nabízí v soukromí v Křinicích, restaurace Amerika, penzion U dvou
lip a ubytovně ( bývalá škola).

V Křinicích dne : 24.3.2020

_________________________________
Starostka obce Libuše Rosová

