
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

14.6.2019 od 18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Ing. Antonín Wollner, Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé : Ing. Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2018 
                        4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice 
                            za rok 2018 
                        5. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2018                      

                        6. Žádost o dotaci na akci „ Dětské závody čtyřkolek“ 
                        7. Žádost o odkup části pozemku p.č.746/2 v k.ú. Přetín                        
                        8. Žádost o odkup pozemku p.č.623 v k.ú. Kámen 
                        9. Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl   

10.  Schválení nového smluvního partnera na odvoz separovaného 
odpadu 

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 7 členů zastupitelstva, 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) Rozpočtové 
opatření č. 2/2019, 12) Žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na akci 
„Memoriál J. Voráčka“ ,13) Úprava navýšení navrhované ceny na odkup 
pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Křenice, 14) Úprava navýšení jednorázové 
náhrady, zřízení věcného břemene, na smlouvě o budoucí smlouvě o 
zřízení věcného břemene a dohodě o umístění stavby, Křenice – kNN,   
15) Odsouhlasení podání žádosti z grantu MAS Pošumaví na akci: „Setkání  
rodáků – uhrazení části nákladů za hudební produkci. Ostatní body 



programu se posouvají. Takto upravený program byl jednomyslně 
schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 
Hlasování: 7 pro 

Usnesení č. 2019 – 03 – 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 3.5.2019. 
 

3. Návrh závěrečného účtu obce Křenice za rok 2018 
            S návrhem seznámila přítomné starostka. Celkem rozpočtové příjmy po 
            všech úpravách činily 4 884 024,39 Kč  a rozpočtové výdaje po úpravách 

            2 866 341,17 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji činil 
            2 017 683,22 Kč. Stavy běžných účtů u ČNB a KB, majetkového účtu u ČS 

            a pokladní hotovosti činily k 31.12.2018 celkem 7 728 946,63 Kč. 
            Pohledávky k 31.12.2018 – 3 200,-Kč, závazky k 31.12.2018 217 751,73 Kč 
            Celková hodnota majetku obce je k 31.12.2018 22 550 104,46 Kč. 
            Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován, nebyly zjištěny 
            žádné inventarizační rozdíly. Obec obdržela v roce 2018 dotace 
            ve výši 418 699,- Kč. 
            Hlasování: 7 pro 

            Usnesení č. 2019 – 03 – 02 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za 
 rok 2018 bez výhrad. 
 

      4.   Zpráva o výseledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2018 

            Starostka přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 

            Křenice za rok 2018. Přezkoumání proběhlo 7.5.2019 na OÚ Křenice. 
            Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny žádné 
            nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 taktéž nebyly 
            zjištěny žádné chyby a nedostatky, 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. 2019 – 03 -03 

            Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku 
            přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2018. 
 



      5.   Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2018 

            Starostka přečetla účetní závěrku obce Křenice za rok 2018. Ke schválení 
            byly předloženy dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění 
            rozpočtu, vše k 31.12.2018, dále Závěrečný účet obce za rok 2018, Zpráva 
            auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a 
            Inventarizační zpráva za rok 2018. 
            Výnosy celkem činily: 4 460 913,32 Kč 
            Náklady celkem činily: 3 056 111,77 Kč 
            Výsledek hospodaření obce před zdaněním činí: 1 655 981,55 Kč. 

 Hlasování: 7 pro 
 Usnesení č. 2019 – 03 – 04 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice 
 za rok 2018. 
 

      6.   Žádost o dotaci na akci „Dětské závody čtyřkolek“ 

            Žádost podal Biřkov Racing, z.s. Zažádal o dotaci ve výši 10 000,- Kč 
            na věcné dary pro účastníky závodu. Starostka navrhla 5 000,- Kč a dala 
            o této částce hlasovat.            

 Hlasování: 2 pro, 4 proti, 1 se zdržel 
 Usnesení č.  2019 – 03 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o dotaci od Biřkov 
            Racing z.s. na akci „Dětské závody čtyřkolek“. 

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

            Sl. Zdvořáková zaslala žádost o odkup části pozemku z p.č. 746/2. Jedná 

            se o pozemek u č.p. 11, velikost pozemku je 257 m². 
            p. Klesová – mně se to moc nelíbí, protože my když něco povezeme 
                                  domů, tak se tam nemůžeme ani otočit, je to tam špatné 
                                  s místem. 
            p. Zdvořáková – p. Klesová, říkala jsem Vám, že není problém se nějak 
                                         domluvit, mohla by  jste si vrata sama otevřít. 
            p. Chval – a proč to vlastně chcete koupit? 
            p. Zdvořáková – většinou tam stejně parkujeme, chtěli by jsme to mít 
                                          vyřešené. 
             p. Klesová – jednou se může stát, že řeknete, je to náš pozemek a otáčet 
                                   se tady nebudete, potřebovala bych nejěkou záruku. 
             p. Zdvořáková – já si za svým slovem stojím. 
             p. Chval – já si myslím, ze by prodej ničemu nevadil, je to stejně na konci 
                               cesty, jestli jste schopné se domlluvit, tak proč to neprodat. 
             p. Wollner – já vlastně nevím, proč i když nikomu nevadí, že tam 



                                    parkujete, to chcete koupit. 
                p. Zdvořáková – jde spíš o to, že bychom tam chtěli vrata, aby byl 
                                             uzavřený dvůr. 
                 Starostka – pokud odhlasujeme prodej, musíme nejdříve vyhlásit 
                                      záměr na odkup pozemku.                                        
            Hlasování: 4 pro, 1 proti, 2 se zdrželi 
            Usnesení č. 2019 – 03 – 06 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na odkup 
            pozemku p.č. 746/11 v k.ú. Přetín. 
 
      8.  Žádost o odkup pozemku p.č. 623 v k.ú. Kámen 

Žádost podal p. Sýkora, účel – výsadba stromů, péče o zvěř. Nyní je 
pozemek neudržován. 
p. Sýkora – já bych chtěl na tomto pozemku vysázet nějaké ovocné    
                     stromy, jeřabiny, keře, možná udělat nějaké jezírko 
                     a postavit si kazatelnu se skladištěm na krmivo pro zvěř. 
p. Chval – nevadilo by kdybychom to přesunuli na další zastupitelstvo, 
                   šli by jsme se tam nejdříve podívat. 
p. Sýkora – ano, to by nevadilo. 
Starostka – mohli by jsme zatím nechat udělat odhad, abychom věděli 
                     jaká bude cena. Odsuneme to tedy na další zastupitelstvo. 
Usnesení č. 2019 – 03– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkup pozemku 
p.č. 623 v k.ú. Kámen. 
 

      9.  Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl 
           Starostka vysvětluje, že se jedná o smlouvu s OSA, letos navýšili poplatky 
           na dvojnásobek. Mluvili jsme o tom na minulých zastupitelstvech. 
           Volala jsem tam, zkoušela se nějak domluvit, ale bohužel. Pokud 
           poplatek neuhradíme, provozujeme všechno nezákonně. 
           Hlasování: 6 pro, 1 proti 
           Usnesení č. 2019 – 03 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje licenční smlouvu o veřejném 
           provozování hudebních děl. 

 
   10.   Schválení nového smluvního partnera na odvoz separovaného odpadu 

           Nyní nám vyváží separovaný odpad firma AVE a.s., bude ale končit, 
           proto si musíme zajistit novou svozovou firmu. Oslovili jsme firmu 
           Pošumavská odpadová, která nám zaslala nabídku. Do Křenic a do Přetína 
           by jsme přidali kontejnery na plast, museli by jsme si je odkoupit. 



           Hlasování: 7 pro 

           Usnesení č. 2019 – 03 – 09 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nového smluvního partnera 
           na odvoz separovaného odpadu společnost Pošumavská odpadová s.r.o. 
           a zároveň schvaluje nákup 2ks kontejnerů. 
            
    11. Rozpočtové opatření č. 2/2019    
           Rozpočtové opatření č. 2/2019 bylo sestaveno k 31.5.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 524 717,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   4 856 855,00 Kč 

           Usnesení č. 2019 – 03 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření           
č. 2/2019. 
 

     12. Žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na akci „Memoriál J. Voráčka“ 

TJ Sokol Křenice si zažádal o dotaci ve výši 10 000,- Kč. Byla by použita 
na nákup cen při akci „Memoriál J. Voráčka“. 
Hlasování: 4 pro, 3 se zdrželi 

           Usnesení č. 2019 – 03 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od TJ Sokol 
Křenice na akci „Memoriál J. Voráčka“ ve výši 10 000,- Kč a zároveň 
schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4. 
 

     13. Úprava navýšení navrhované ceny na odkup pozemku st.p.č.60 

            v k.ú. Křenice 

Jedná se o pozemek pod trafostanicí v Křenicích, projednávalli už jsme na 
minulém zastupitelstvu. ČEZ navrhl cenu 750 Kč, to jsme neodsouhlasili. 
Navrhujeme cenu ve výši 600,- Kč za m², to je 3 000,- Kč a zároveň 
vyhlašujeme záměr na prodej pozemku st.p.č.60 v k.ú. Křenice za cenu 
3 000,- Kč. 
Hlasování: 7 pro 
Usnesení č. 2019 – 03 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navýšení navrhované ceny na 
odkup pozemku st.p.č.60 v k.ú.Křenice ve výši 600,- Kč za m² a zároveň 
vyhlašuje záměr na prodej pozemku st.p.č.60 v k.ú. Křenice za cenu 
3 000,- Kč. 
 
 
 



     14. Úprava navýšení jednorázové náhrady, zřízení věcného břemene, 
            na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě 

            o umístění stavby, Křenice – kNN 

            Projednávali jsme již na minulém zastupitelstvu, jedná se o jednorázovou 
            náhradu, kterou by nám měli zaplatit za zřízení věcného břemene 
            za pozemky,kde budou uloženy jednotlivé kabely. Navrhli bychom 
            190 000,- Kč bez DPH. Dnes budeme schvalovat pouze toto navýšení 
            ceny, smlouvu zatím ne. 
            Hlasování: 7 pro 

            Usnesení č. 2019 – 03 – 13 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navýšení jednorázové náhrady, 
            zřízení věcného břemene, na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
            věcného břemene a dohodě o umístění stavby, Křenice – kNN ve 
            výši 190 000,- Kč bez DPH. 
  
     15.  Odsouhlasení podání žádosti z grantu MAS Pošumaví na akci: 
             „Setkání rodáků – uhrazení části nákladů za hudební produkci.“ 

MAS Pošumaví vyhlásil do 28.6. grant pro obce, spolky na kulturní akce.    
Chtěli bychom peníze použít na Setkání rodáků,což by bylo možné. 
Zastupitelstvo musí schválit podání žádosti. 

           Hlasování: 7 pro 

Usnesení č. 2019 – 03 – 14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti z grantu MAS 
Pošumaví na akci: „Setkání rodáků – uhrazení části nákladů za hudební 
produkci.“ 
 

     16.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
            1) zájezd do Mirakula – zábavní park, 22.6.2019, odjezd v 7:00 h. 
            2) setkání rodáků – podání informací 
            3) vypnutí el. energie v obci Křenice – 21.6. od 8:00-11:00 
            4) na OÚ bude zavřeno: 22.6.2019, 6.7.2019, 13.7. - 20.7.2019 
            5) p. Kadlec z Úsovska – informoval nás, že by chtěli zavést zemí pozemky 
                 v Kameni – jezdlilli by zřejmě po obecní cestě, hrozí její zničení, 
                 budeme o tom ještě jednat 
 
      17.  Diskuse     
              1) p. M. Zdvořák – vyšlo nařízení, které bude platit od 1.1.2020, že každý 
                                          pes bude muset mít čip, jinak bude neplatné očkování 
                                          na vzteklinu 
           



     2)  p. Svobodová – u nás v potůčku je samý žabinec, jestli by to nešlo 
                                       vyčistit. 
                   Starostka – bylo by třeba to vybagrovat a opravit, propouští to, 
                                        podíváme se na to. 
        
     18. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
            v 20: 00 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 14.06.2019 od 18,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
Usnesení č. 2019 – 03 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za 
rok 2018 bez výhrad. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 - 03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření ÚSC Křenice za rok 2018. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice 
za rok 2018. 
 
Usnesení č.  2019 – 03 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o dotaci od Biřkov Racing z.s. 
na akci „Dětské závody čtyřkolek“. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na odkup pozemku 
p.č. 746/11 v k.ú. Přetín. 
 
Usnesení č. 2019 – 03– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkup pozemku 
p.č. 623 v k.ú. Kámen. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nového smluvního partnera na odvoz 
separovaného odpadu společnost Pošumavská odpadová s.r.o. a zároveň 
schvaluje nákup 2ks kontejnerů. 



Usnesení č. 2019 – 03 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na 
akci „Memoriál J. Voráčka“ ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 4. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navýšení navrhované ceny na odkup 
pozemku st.p.č.60 v k.ú.Křenice ve výši 600,- Kč za m² a zároveň vyhlašuje 
záměr na prodej pozemku st.p.č.60 v k.ú. Křenice za cenu 3 000,- Kč. 
 
Usnesení č. 2019 – 03 – 13 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navýšení jednorázové náhrady, zřízení 
věcného břemene, na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodě o umístění stavby, Křenice – kNN ve výši 190 000,- Kč bez DPH. 
  
Usnesení č. 2019 – 03 – 14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti z grantu MAS Pošumaví 
na akci: „Setkání rodáků – uhrazení části nákladů za hudební produkci.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


