
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

3.5.2019 od 18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :   Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                     Ing. Antonín Wollner, Michal Frýba 
Omluveni:  Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé :  Michal Frýba, Bc. Vlastimil Rejthar 
Zapisovatelka :  Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
                        4. Žádost o dotaci od SDH Přetín 
                        5. Žádost o dotaci od Charity Klatovy                      

                        6. Žádost o propachtování obecních zemědělských pozemků 
                        7. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí                        
                        8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 
                        9. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-Křenice   

10.  Prodej pozemku p.č.746/10 v k.ú.Přetín 
11.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
12.  Diskuse 

                       13. 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. Michala Frýbu a p. 
Bc. Vlastimila Rejthara. 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) Smlouva o dílo na 
odbahnění a opravu požární nádrže v obci Kámen, 12) Žádost o dotaci od 
Biřkov Racing z.s.,13) Žádost o odkup části pozemků z p.č. 746/2 v 
k.ú.Přetín. Ostatní body programu se posouvají. Takto upravený program 
byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 
Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2019 – 02 – 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 1.3.2019. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2019 
           Rozpočtové opatření č. 1/2019 bylo sestaveno k 31.3.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 495 717,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   4 830 561,00 Kč 

           Usnesení č. 2019 – 02 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření           
č. 1/2019. 
 

      4.   Žádost o dotaci od SDH Přetín 

            SDH Přetín podalo žádost o dotaci ve výši 20 000,-Kč, v letošním roce        
            slaví SDH  90 let od vzniku, budou se konat hasičské závody zde 
            v Přetíně. Dotaci by použili na ceny a zajištění soutěže.              
            Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel   
            Usnesení č. 2019 – 02 -03 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od SDH Přetín 
            ve výši 20 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č.2/2019. 
 
      5.   Žádost o dotaci od Charity Klatovy 

            Charita Klatovy zaslala žádost o dotaci ve výši 6 000,-Kč na pokrytí 
            nákladů na pohonné hmoty v rámci péče o občany obce. Starají se zde 
            o 4 občany. 

 Hlasování: 6 pro 
 Usnesení č. 2019 – 02 – 04 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Charity Klato-     
vy ve výši 6 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č.3/2019 
 

      6.   Žádost o propachtování obecních zemědělských pozemků 

            Jednatel Agrokol Koloveč, pan Kadlec zaslal obci žádost o propachtování 
            obecních zemědělských pozemků, jedná se o 3 pozemky. Obec už je má 
            propachtované, proto musí žádost zamítnout. 

 Hlasování: 0 pro, 6 proti 
 Usnesení č. 2019 – 02 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o propachtování 
            obecních zemědělských pozemků. 

 



     7.    Žádost o podporu provozu Linky bezpečí 
            Zaslali žádost o příspěvek ve výši 2 000,-Kč na provoz. 
            Hlasování: 1 pro, 5 proti 
            Usnesení č. 2019 – 02 – 06 
            Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o podporu provozu 
            Linky bezpečí. 
 
      8.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 

Jedná se o vyhlášku, kterou se stanoví část společného školského obvodu 
základní a mateřské školy. Obec má smlouvu ze ZŠ Švihov. Musí se ještě 
ale schválit obecně závazná vyhláška. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 02– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku            
č. 1/2019. 
 

      9.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-Křenice kNN 

           Starostka vysvětluje, čeho se tato smlouva týká. V Křenicích se bude 
           pokládat elektrické vedení do země. ČEZ obci za pozemky, které budou 
           zatíženy věcným břemenem, stavbou dává 1 000,-Kč. Obec bude chtít 
           samozřejmě více peněz, budeme dále jednat. 
           Hlasování: 0 pro, 6 proti 
           Usnesení č. 2019 – 02 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 
           o zřízení věcného břemene – Křenice kNN. 

 
   10.   Prodej pozemku p.č. 746/10 v k.ú. Přetín 

           Jedná se o pozemek sousedící se stavbou p. Šimandlové a p. Martínkové. 
           Na minulém zastupitelstvu byl vyhlášen záměr na odprodej. 
           Obec by pozemek prodala za 11 980,-Kč, je to dvojnásobek odhadní ceny. 
           Hlasování: 6 pro 

           Usnesení č. 2019 – 02 – 09 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku p.č. 746/10 
           v k.ú. Přetín paní Šimandlové a paní Martínkové za cenu 11 980,-Kč 
           a zároveň pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. 
            
    11. Smlouva o dílo na odbahnění a opravu požární nádrže v obci Kámen 

           Jedná se o smlouvu mezi p. Wollnerem a Obcí Křenice na odbahnění 
           a opravu požární nádrže v obci Kámen. Termín realizace je do 30.6.2019. 

 



Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 
Usnesení č. 2019 – 02 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o dílo na odbahnění a 
opravu požární nádrže v obci Kámen a pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
 

     12. Žádost o dotaci od Biřkov Racing z.s. 
Biřkov Racing z.s. podal žádost o dotaci ve výši 10 000,-Kč na akci: dětské 
závody čtyřkolek, na věcné dary pro účastníky závodu. Tato žádost přišla 
pozdě, zastupitelé neměli možnost se s ní seznámit, proto budeme 
projednávat na příštím zastupitelstvu. 

           Usnesení č. 2019 – 02 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o dotaci od Biřkov 
Racing z.s. 
 

     13. Žádost o odkup části pozemku z p.č. 746/2 v k.ú. Přetín 

Paní Jaroslava Zdvořáková zaslala žádost o odkup části pozemku z p.č. 
746/2. Žádost byla doručena pozdě, zastupitelé neměli možnost se ní 
seznámit, proto budeme projednávat na příštím zastupitelstvu. 
Usnesení č. 2019 – 02 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkup části 
pozemku z p.č. 746/2 v k.ú. Přetín. 
 

     14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
1) Žádost o dotaci na opravu tribun u fotbalového hřiště v Křenicích– žádost 

byla podána 
2) Volby do Evropského parlamentu – 24. a 25.5.2019 
3) 23.5.2019 – nejde elektrika Křenice, Přetín 
4) Velkoobjemový odpad – 7. - 10.6.2019 

 
     15. Diskuse 

1) p. Rejthar st. – až se bude dělat ta nová elektrika, udělá se ještě na              
                      „Pohořku“ jedno světlo? Dříve se o tom mluvilo. 
                      Budou se dávat nové sloupy? 
        Starostka – nechtěli bychom dávat nové sloupy, chtěli bychom 
                             nechat tyhle původní. Byl by to hodně velký zásah, 
                             udělali jsme nové veřejné osvětlení, museli bychom 
                             ho nechat znovu nainstalovat, bylo by to drahé. 
                             O přidání sloupu se ještě budeme domlouvat. 
 



2) p. Rejthar st.– nad námi je propadlý kanál. 
        Starostka – už jsme o tom mluvili, mohl by si nakoupit materiál 
                             a opravit to? 
        p. Rejthar – ano, udělám to. 

3) p. Rejthar st. – máme nějakou vyhlášku na pohyb domácího zvířectva 
                      na veřejném prostranství? 
        Starostka – ne, nemáme. 
        p. Rejthar – u hřiště byly srovnané vanty, je to celé rozhrabané od 
                              slepic. 
        Starostka – upozorníme majitele. 

4) p. Rejthar ml. - chtěl bych ještě navázat na předchozí dotaz. Měl by sis  
                            Vítku (p.Chval) uklízet po kobylách na veřejném 
                             prostranství, na komunikacích. Buď to sbírat, nebo si 
                             pořídit takové ty vaky. Měl by si o tom popřemýšlet. 
         p. Chval – budu o tom přemýšlet. Ale nejsem tady sám, kdo má koně 
                            a znečišťuje komunikaci. 

5) p. Rejthar st. - byl strašný nepořádek u kontejnerů. Mělo by se s tím něco 
                          dělat. 
          Starostka – ano, to je pravda, u kontejnerů je neustále strašný 
                               nepořádek. 

6) p. Wollner st. - jak to vypadá s pozemkovou úpravou? 
           Starostka – je zastavená, nikdo o to neměl zájem, pouze se vyvolalo 
                                jednání už asi před 15 lety, podala se žádost, ale dále 
                                nic. 
            p. Wollner – já jsem se tam několikrát ptal, pouze mi řekli, že se 
                                   to bude někdy dělat. 
            Starostka – já jsem tam volala a řekli, že nyní je to zastavené. 

7) p. Tomanová – mohu darovat knihy do obecní knihovny? 
           Starostka – určitě, obraťte se na p. Chvalovou. 

8) p. Tomanová – bude se něco dělat se stáním na odpad v Kameni? 
            Starostka – ano, bude se dělat společně s nádrží.      
 

 
 
 
 
 
 
 
        



     16. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
            v 19:30 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 03.05.2019 od 18,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
  
Usnesení č. 2019 – 02 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 -03 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od SDH Přetín ve výši    
20 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č.2/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 04 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Charity Klatovy ve 
výši 6 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č.3/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o propachtování obecních 
zemědělských pozemků. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o podporu provozu Linky 
bezpečí. 
 
Usnesení č. 2019 – 02– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 08 

Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene – Křenice kNN. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku p.č. 746/10 v k.ú. 
Přetín paní Šimandlové a paní Martínkové za cenu 11 980,-Kča zároveň 
pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy. 



Usnesení č. 2019 – 02 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o dílo na odbahnění a opravu 
požární nádrže v obci Kámen a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o dotaci od Biřkov     
Racing z.s. 
 
Usnesení č. 2019 – 02 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkup části pozemku      
z p.č. 746/2 v k.ú. Přetín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


