
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

1.3.2019 od 18,30 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Ing. Antonín Wollner, Mgr. Jan Kacíř 
Omluveni:  Michal Frýba 
Ověřovatelé : Ing. Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 
                        4. Schválení strategického plánu obce Křenice 
                        5. Schválení Programu podpory sportu, hasičů a neziskových 
                                 organizací na rok 2019                        

                        6. Schválení Programu podpory akcí spolků na rok 2019 
                        7. Schválení žádosti Spolku Bowling Přetín o dotaci z programu 
                            akcí spolků                         
                        8. Vyhlášení záměru na odprodej pozemku p.č.746/10 v k.ú.Přetín 
                        9. Žádost o pokácení 2ks lip v obci Kámen 

10.  Odbahnění a oprava požární nádrže v obci Kámen 
11.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
12.  Diskuse 

                       13. Souhrn usnesení a závěr 
                         
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,30 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Ing. Antonína Wollnera a p. 
Jaroslava Zdvořáka. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnění 
programu o tyto body: za bod 10) se vkládají body 11) Schválení cenové 
nabídky na odbahnění a opravu požární nádrže v obci Kámen, 12) Výběr 
zhotovitele na odbahnění a opravu požární nádrže v obci Kámen,           
13) Smlouva na zajištění dopravní územní obslužnosti. Ostatní body 
programu se posouvají. Takto upravený program byl jednomyslně 
schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 
 



Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2019 – 01 – 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 28.12.2018. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2018 
           Rozpočtové opatření č. 9/2018 bylo sestaveno k 31.12.2018 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 887 911,70 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   2 947 454,59 Kč 

           Usnesení č. 2019 – 01 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření           
č. 9/2018. 
 

      4.   Schválení strategického plánu obce Křenice 

            Starostka p. Vlčková vysvětlila proč je potřeba schválit strategický plán 

            obce. Žádáme o dotaci, ministerstvo pro místní rozvoj vyžaduje, aby obec 

            měla zpracovaný tento plán. Strategický plán je na 10 let, obsahuje 

            kapitoly: základní charakteristika obce, historie obce, současnost obce,        
            základní infrastruktura, občanská vybavenost, obyvatelstvo a trh práce, 
            kultura, cestovní ruch, SWOT analýza, strategické cíle a opatření. 
            Hlasování: 6 pro   
            Usnesení č. 2019 – 01 -03 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje strategický plán obce Křenice. 
 
      5.  Schválení Programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací 
            na rok 2019 

            Starostka p. Vlčková přečetla podmínky Programu, tento program je na 
            činnost, max. výše dotace je 35 000,-Kč na rok. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 01 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory sportu, hasičů 
a neziskových organizací na rok 2019. 
 

      6.   Schválení Programu podpory akcí spolků na rok 2019 

            Starostka p. Vlčková přečetla podmínky Programu, tento program je na 
            akce, max. výše dotace je 10 000,-Kč na jednu akci. 



 Hlasování: 6 pro 
 Usnesení č.  2019 – 01 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory akcí spolků 
            na rok 2019. 

 
     7.    Schválení žádosti Spolku Bowling Přetín o dotaci z programu akcí 
             spolků 

            Spolek Bowling Přetín podal žádost o dotaci na akci „Tradiční bowlingový 

            turnaj amatérů“, použije se na věcné dary pro účastníky. Žádost je ve výši 
            8 000,- Kč. 
            Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
            Usnesení č. 2019 – 01 – 06 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost spolku Bowling Přetín 
            o dotaci z programu akcí spolků ve výši 8 000,- Kč a zároveň sepsání 
            veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019. 
 
      8. Vyhlášení záměru na odprodej pozemku p.č.746/10 v k.ú.Přetín 

Manželé Šimandlovi a Martínkovi podali žádost o odkoupení pozemku. 
Jedná se o kousek zahrady, kterou mají zahraženou, je to z dřívější doby. 
Nyní se zjistilo, že je to obecní pozemek. Abychom mohli tento pozemek 
prodat, musíme nejdřive vyhlásit záměr na odprodej. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 01– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na odprodej 
pozemku p.č.746/10 v k.ú. Přetín. 
 

      9.  Žádost o pokácení 2 ks lip v obci Kámen 

           Pan Stuchl z Kamene podal žádost na pokácení 2 lip před jeho rodinným 
           domem. Zjistili jsme, že pozemek není náš, je Správy a údržby silnic    
           Plzeňského kraje, takže obec lípy pokácet nemůže. Je tedy potřeba dát 
           žádost na Správu a údržbu silnic. 
           Usnesení č. 2019 – 01 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o pokácení 2 ks lip 

           v obci Kámen. 
 

   10.   Odbahnění a oprava požární nádrže v obci Kámen 

           Práce na opravě požární nádrže budou zahájeny. Dnes rozhodneme 
           o zhotoviteli. 
            

 



    11. Schválení cenové nabídky na odbahnění a opravu požární nádrže 

v obci Kámen 
Obec již schválila jednu cenovu nabídku, nyní dostala druhou cenovou 
nabídku od p. Wollnera. Tato nabídka je ve výši 206 270,- Kč bez DPH. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
Usnesení č. 2019 – 01 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje druhou cenovou nabídku 
na odbahnění a opravu požární nádrže v obci Kámen od p. Wollnera. 
 

     12. Výběr zhotovitele na odbahnění a opravu požární nádrže v Kameni 
Obec obdržela dvě cenové nabídky. První ve výši 210 000,- Kč bez DPH, 
druhá ve výši 206 270,- Kč bez DPH. Vybrali bychom nižší nabídku, tedy 
od p. Wollnera. Starostka nechala hlasovat o nabídce p. Wollnera. 
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 

           Usnesení č. 2019 – 01 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje jako zhotovitele na odbahnění a 
opravu požární nádrže v obci Kámen p. Wollnera a zároveň pověřuje 
starostku obce k podepsání smlouvy o dílo. 
 

     13. Smlouva na zajištění dopravní územní obslužnosti 
Každý rok nám Plzeňský kraj zasílá tuto smlouvu, je to na autobusovou 
dopravu. Smlouva je na 9 284,- Kč. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 01 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu na zajištění dopravní 
územní obslužnosti s Plzeňským krajem. 
 

     14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
1) Dětský den – 22.6.2019, zájezd do zábavního parku Mirakulum 
2) Vývoz popolenic – od 27.3.2019 po 14 dnech 
3) Nebezpečný odpad – 27.4.2019 
4) Velkoobjemový odpad – 7. - 9.6.2019 
5) Zastavení řízení – Státní pozemkový úřad  - komplexní pozemková úprava 

v obcích Křenice a Přetín – zastaveno z důvodu nezájmu obyvatel 
6) Volby do Evropského parlamentu – 24. a 25.5.2019 
7) Zpráva o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu 

OOP Švihov 
8) 9.3.2019 od 14:00 hod se budou konat v Přetíně na návsi vepřové hody 
9) 17.8.2019 se bude konat setkání rodáků všech tří obcí(Křenice, Přetín, 

Kámen) – další informace budou upřesněny 



     15. Diskuse 

1) p. Stuchl – u nás v Kameni před našim domem nehraje rozhlas. 
        Starostka – necháme opravit. 

2) p. Stuchlová – v Kameni na Hrádku by se měla udělat závora, někdo tam 
                          vysypal horký popel, začalo to tam hořet. 
        Starostka – musíme se na to podívat, závora by se mohla udělat. 

3) p. Stuchlová – čekárna na rozcestí v Kameni je zase rozbitá. 
        Starostka – víme o tom, budeme opravovat. 

4) p. Rejthar st. - obec chce dávat novou čekárnu do vsi do Kamene. 
                          Mohlo by se to udělat tak, že by se ta stará plechová, co je 
                          teď na vsi dala na rozcestí a tahle nová z rozcestí se dala 
                          do vsi. Když si čekárny na rozcestí lidé neváží, tak ať tam 
                          mají starou. 
         Starostka – tato možnost by také stála za zvážení. 
 
 

     16. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
            v 19:45 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví. 

             
             
      
 
      
 
Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………..                                   ……………………………………….. 
                ověřovatelé                                                                 Jana Vlčková 
                                                                                                     starostka obce 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 

 
 



SOUHRN  USNESENÍ 
 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 01.03.2019 od 18,30 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2018. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 -03 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje strategický plán obce Křenice. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory sportu, hasičů 
a neziskových organizací na rok 2019. 
 
Usnesení č.  2019 – 01 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory akcí spolků 
na rok 2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost spolku Bowling Přetín o dotaci 
z programu akcí spolků ve výši 8 000,- Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 01– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku 
p.č.746/10 v k.ú. Přetín. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 08 

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o pokácení 2 ks lip 

v obci Kámen. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje druhou cenovou nabídku 
na odbahnění a opravu požární nádrže v obci Kámen od p. Wollnera. 
 



Usnesení č. 2019 – 01 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje jako zhotovitele na odbahnění a opravu 
požární nádrže v obci Kámen p. Wollnera a zároveň pověřuje starostku obce k 
podepsání smlouvy o dílo. 
 
Usnesení č. 2019 – 01 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu na zajištění dopravní územní 
obslužnosti s Plzeňským krajem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


