
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

28.12.2018 od 18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                   Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner 
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé : Bc. Vlastimil Rejthar, Michal Frýba 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele. 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                        3. Rozpočtové opatření č. 7/2018 a č. 8/2018. 
                        4. Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2019. 
                        5. Návrh střednědobého výhledu obce Křenice na roky 2019-2021. 
                        6. Schválení směrnic pro provedení inventarizace za rok 2018. 
                        7. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 

                            p.č. 732/1 v k.ú. Přetín. 
                        8. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o sdružení prostředků 
                            na společnou jednotku požární ochrany. 
                        9. Cenová nabídka společnosti Galileo Corporation s.r.o. 
                             na vytvoření internetových stránek. 

10.  Vyhlášení záměru na prodej pozemku st.p.č.60 v k.ú. Křenice. 
11.  Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu 

                             od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
12.  Cenik svozu a využití komunálního, separovaného,    

velkoobjemového a nebezpečného odpadu od firmy 
Pošumavská odpadová s.r.o, Klatovy. 

                       13. Internetový projekt nazvaný Národní deska účastníků 1.sv.války. 
                       14. Revokace bodu usnesení č.2018-05-20 z 2.11.2018. 
                       15. Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manžel- 
                              ství a schválení obřadních místností. 
                        16. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
                        17. Diskuse. 
                        18. Souhrn usnesení a závěr. 
                         
 
 
 
 



1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,00 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Bc. Vlastimila Rejthara a    
p. Michala Frýbu. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání, nikdo neměl žádné 
body na doplnění programu. Program byl jednomyslně schválen všemi 
přítomnými členy zastupitelstva. 
Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2018 – 06 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
           Starostka přečetla jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, 

které se konalo 2.11.2018. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 7/2018 a 8/2018 
           Rozpočtové opatření č. 7/2018 bylo sestaveno k 31.10.2018 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 496 062,70 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   3 874 937,59 Kč 
Rozpočtové opatření č. 8/2018 bylo sestaveno k 30.11.2018 a schváleno 
starostkou. 
Příjmy v Kč -  rozpočet po úpravě –  4 499 574,70 Kč 
Výdaje v Kč -  rozpočet po úpravě –  3 960 874,59 Kč 

           Usnesení č. 2018 – 06 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření           
č. 7/2018 a č. 8/2018. 
 

      4.   Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2019 

            Starostka p. Vlčková přečetla návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2019. 
            Příjmy – 4 345 987,- Kč 

            Výdaje – 4 611 694,- Kč 

            Rozpočte je schvalován jako schodkový. Schodek rozpočtu bude kryt 

            finančními prostředky z let minulých. 
            Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu. 
            Hlasování: 6 pro   
            Usnesení č. 2018 – 06 -03 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh rozpočtu obce Křenice 
            na rok 2019. 



 
      5.  Návrh střednědobého výhledu obce Křenice na roky 2019-2021 

           Starostka p. Vlčková přečetla návrh střednědobého výhledu, je to vlastně 
           sumář veškerých příjmů a výdajů, sestavuje se minimálně na 3 roky. 
           Návrh střednědobého výhledu je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2018 – 06 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh střednědobého výhledu 
obce Křenice na roky 2019-2021. 
 

      6.   Schválení směrnic pro provedení inventarizace za rok 2018 

            Pro provedení inventarizace je potřeba schválit směrnici, postupuje se 
            podle zákona o účetnictví. 
            Inventarizační komise: Jaroslav Zdvořák – předseda 
                                                      Bc. Vlastimil Rejthar – člen 
                                                      Vítězslav Chval – člen 
            Likvidační komise: Mgr. Jan Kacíř – předseda 
                                                Ing. Antonín Wollner – člen 
                                                Michal Frýba – člen 
            Zahájení inventarizace bude 2.1.2019, ukončení fyzické 15.1.2019 
            a dokladové inventarizace 28.1.2019. 

 Hlasování: 6 pro 
 Usnesení č.  2018 – 06 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici pro provedení 
            inventarizace za rok 2018. 

 
     7.    Schválení podání žádosti o dotaci na opravu místní komunikace 

            p.č. 732/1 v k.ú. Přetín 

            Starostka p. Vlčková vysvětlila, že se jedná o komunikaci směrem 

            na Chumecký mlýn, jedná se o celou komunikaci. Celkové náklady této 
            akce by měli být 2 700 000 Kč, budeme žádat o dotaci  z Ministerstva pro 

            místní rozvoj, je zde 70% dotace, musíme proto schválit podání žádosti 
            o dotaci. 
            Hlasování: 6 pro 

            Usnesení č. 2018 – 06 – 06 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu   
            místní komunikace p.č. 732/1 v k.ú. Přetín.        
 
 
 



      8. Schválení dodatku č.1 ke smlouvě o sdružení prostředků na společnou 

           jednotku požární ochrany 

Městys Chudenice, který zaštiťuje požární jednotku v Chudenicích nám 
poslal návrh dodatku č.1 ke smlouvě o sdružení prostředků na společnou 
jednotku požární ochrany. Zajišťují nám zde výjezdy, pokud jsou povodně, 
padlé stromy, požár. Obec musí ze zákona mít zásahovou jednotku, nebo 
si musí s někým uzavřít smlouvu. Dosud jsme platili 13 000 Kč ročně, nyní 
požadují 40 000 Kč ročně, protože se jim zvýšily náklady na techniku, 
ochranné pomůcky, proškolení atd. 
p. Bc. Rejthar – musíme říct, že to ale měli v minulých letech značně 
podhodnocené 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2018 – 06– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o 
sdružení prostředků na společnou jednotku požární ochrany. 
 

      9.  Cenová nabídka společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření 
           internetových stránek 

           Staroska p. Vlčková vysvětluje, že zde byl pán, který vytvořil internetové 
           stránky v okolních obcích a nám také udělal nabídku na vytvoření stránek. 
           p. Bc. Rejthar – je to firma, která se zabývá tvorbou int. stránek pro obce, 
                                       za výrobu webu, dle náročnosti je základ 15 500,-Kč 
                                       bez DPH a roční provoz je 5 500,- Kč. Byla to zajímavá 
                                       ukázka, ale zatím ještě budeme analyzovat naše další 
                                       možnosti. 
           Usnesení č. 2018 – 06 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí cenovou nabídku 

           společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření internetových 

           stránek. 
 

   10.   Vyhlášení záměru na prodej pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Křenice 

           Jedná se o pozemek pod trafostanicí v Křenicích. ČEZ Distribuce nám 
           poslala návrh smlouvy, kde podle odhadu by nám za tento pozemek 
           zaplatili 750,- Kč. Zastupitelé se domluvili, že za tuto cenu prodávat 
           nebudeme a budeme v tomto podnikat další kroky. Nebudeme tedy 
           ani vyhlašovat záměr na prodej pozemku. 
           Hlasování: 0 pro, 6 proti 
           Usnesení č. 2018 – 06 – 09 

 
 



Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje návrh kupní smlouvy 
od ČEZ Distribuce s.r.o. na st.p.č.60 v k.ú. Křenice a zároveň nevyhlašuje 
záměr na prodej tohoto pozemku. 
 

    11. Ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu 

           od firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
Firma AVE CZ zaslala nový ceník na rok 2019. Tato firma nám zde vyváží 
separovaný odpad. 
Starostka p. Vlčková – mně se tato firma moc nelíbí, volala jsem jim před 
svátky, aby nám vyvezli kontejnery, nikdo nepřijel. Není to poprvé. Měli 
by jezdit vyvážet jednou za 14 dní, ale neděje se tak. Ve smlouvě máme 6 
měsíční výpovědní lhůtu, proto by jsme mohli na začátku roku vypovědět 
smlouvu a přejít k jiné firmě. Zatím vezmeme tento ceník jenom na 
vědomí. 
Usnesení č. 2018 – 06 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí ceník svozu a využití 
separovaných složek komunálního odpadu od firmy AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 
 

     12. Ceník svozu a využití komunálního, separovaného, velkoobjemového a 

            nebezpečného odpadu od firmy Pošumavská odpadová s.r.o., Klatovy 

Firma Pošumavská odpadová nám také zaslala nový ceník na rok 2019. 
Ceny se také samozřejmě navyšovaly. 
Starostka p. Vlčková – mluvila jsem s panem Skrbkem, ten mi řekl, že je 
možnost s nimi udělat smlouvu na častější vývozy. Oni nám zde vyváží 
komunální, velkoobjemový i nebezpečný odpad, mohli bychom tedy 
přejít k této společnosti i co se týká vývozu separovaného odpadu. 
p. Rejžek – nebyla by zde možnost dát sem otevírací kontejnery, lidi to   
přivezou v pytlích a nechají to ležet vedle, takhle by to alespoň dali 
dovnitř. 
Starostka p. Vlčková – ano, mohu se zeptat, jestli na tyto kontejnery mají 
auta. 
Starostka p. Vlčková – mám tedy začít s touto firmou jednat? 
Zastupitelé – ano, určitě. 
Usnesení č. 2018 – 06 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí ceník svozu a využití 
komunálního, separovaného, velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu od firmy Pošumavská odpadová s.r.o., Klatovy 
 
 



     13. Internetový projekt nazvaný Národní deska účastníků 1.světové války 

Spolek Local history množství vykonané badatelské práce inspirovalo k 
myšlence shromáždit dostupná data o účastnících války a trvale je 
prezentovat formou celostátní elektronické pamětní desky. Připravili 
proto internetový projekt nazvaný Národní deska účastníků 1.světové 
války. Každá obec, která se aktivně do projektu zapojí, vytváří 
samostatnou pamětní desku pro svůj správní obvod. Vkládání a editaci 
dat zajišťuje účastnická obec prostřednictvím oprávněného zástupce 
obce. My zde máme hodně legionářů. Cena projektu je – jednorázový 
aktivační poplatek 940,-Kč, paušální roční poplatek 250,- Kč. Problém 
bude zřejmě v badateli, který bude shromažďovat údaje, protože sběr dat 
je na obci. Oni vlastně neodvedou téměř žádnou práci a my jim za to 
zaplatíme. My bychom si to mohli udělat na našich stránkách sami. 
Usnesení č. 2018 – 06 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí internetový projekt 
nazvaný Národní deska účastníků 1.světové války. 
 

     14. Revokace bodu usnesení č. 2018 – 05 – 20 z 2.11.2018 

Jedná se o usnesení ohledně pověření k přijímání prohlášení o vstupu do 
manželství. Protože nemáme matriku, může oddávat pouze starostka a 
místostarosta. 
Hlasování : 6 pro 
Usnesení č. 2018 – 06– 13 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje revokaci bodu usnesení 
č. 2018 – 05 – 20 z 2.11.2018. 
 

     15. Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství 
            a schválení obřadních místností 

Pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství tedy bude pro 
starostku Janu Vlčkovou a místostarostu Vítězslava Chvala. Obřadní 
místnosti zůstanou stejné. 
Hlasování : 6 pro 
Usnesení č. 2018 – 06 – 14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o 
vstupu do manželství pro starostku Janu Vlčkovou, pro místostarostu 
Vítězslava Chvala a schvaluje obřadní místnosti v kapli v Křenicích a v 
kapli v Přetíně. 
 
 
 



     16. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
            1) zajímavost o Křenicích – z historie po 1.světové válce – přistání letadla 
            2) dětský den – zajištění nafukovací atrakce(hrad)  
            3) tříkrálová sbírka – na obci, od 5.1. do 12.1.2019 
             
     17. Diskuse 

            1) p. Voráček – na malé straně, u Holanďanů svítí pořád lampy. 
                       Starostka – musíme se na to podívat, zajistit někoho na opravu. 
            2) p. Bláha – v Křenicích se bude dělat rekonstrukce elektriky, jak to bude 
                                   s kabelem veřej.osvětlení, kudy povede, projektant to moc  
                                   neřeší. 
                       Starostka – to budeme s nimi řešit my. 
            3) starostka – budeme 1. ledna opékat buřty jako minulý rok? Já se 
                                     tentokrát nebudu moci zúčastnit, tak jestli si to vezmete 
                                     někdo na starost. 
                         p. Chval a p. Voráčková – my se o to postaráme. 
 
     18. Souhrn usnesení a závěr 

           Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
           v 19:50 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně štěstí a zdraví 
           do nového roku. 
  
 
 
Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………..                                   ……………………………………….. 
                ověřovatelé                                                                 Jana Vlčková 
                                                                                                     starostka obce 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 

 
 
 



 
SOUHRN  USNESENÍ 

 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 28.12.2018 od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 01 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2018      
a  č. 8/2018. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 -03 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh rozpočtu obce Křenice                  
na rok 2019. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh střednědobého výhledu obce 
Křenice na roky 2019-2021. 
 
Usnesení č.  2018 – 06 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici pro provedení inventarizace   
za rok 2018. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu   
místní komunikace p.č. 732/1 v k.ú. Přetín.        
 
Usnesení č. 2018 – 06– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o sdružení 
prostředků na společnou jednotku požární ochrany. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 08 

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí cenovou nabídku 

společnosti Galileo Corporation s.r.o. na vytvoření internetových stránek. 
 
 



 
Usnesení č. 2018 – 06 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje návrh kupní smlouvy 
od ČEZ Distribuce s.r.o. na st.p.č.60 v k.ú. Křenice a zároveň nevyhlašuje záměr 
na prodej tohoto pozemku. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí ceník svozu a využití 
separovaných složek komunálního odpadu od firmy AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí ceník svozu a využití 
komunálního, separovaného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu od 
firmy Pošumavská odpadová s.r.o., Klatovy 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí internetový projekt nazvaný 
Národní deska účastníků 1.světové války. 
 
Usnesení č. 2018 – 06– 13 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje revokaci bodu usnesení                            
č. 2018 – 05 – 20 z 2.11.2018. 
 
Usnesení č. 2018 – 06 – 14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o vstupu 
do manželství pro starostku Janu Vlčkovou, pro místostarostu Vítězslava 
Chvala a schvaluje obřadní místnosti v kapli v Křenicích a v kapli v Přetíně. 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


