
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

20.8.2019 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar 
Omluveni: Ing. Antonín Wollner, Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé : Vítězslav Chval, Bc.Vlastimil Rejthar 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
                        4. Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
                            břemene – Křenice NN 
                        5. Schválení prodeje pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Křenice                       
                        6. Žádost o povolení uzavírky silnice dne 14.9.2019 z důvodu 
                            konání rallye automobilů Škoda 
                        7. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti                      
                        8. Diskuse 
                        9. Souhrn usnesení a závěr 
             
             
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 19,00 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Vítězslava Chvala a p. 
Bc. Vlastimila Rejthara. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání. Nikdo neměl nic na 
doplnění. Starostka dala hlasovat o takto navrženém programu. 
Hlasování: 4 pro 

Usnesení č. 2019 – 04 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 

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

které se konalo 14.6.2019. 
 
 
 



3. Rozpočtové opatření č. 3/2019 
           Rozpočtové opatření č. 3/2019 bylo sestaveno k 30.6.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 524 717,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -  4 895 972,00 Kč 

           Usnesení č. 2019 – 04 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 3/2019.      
 
      4.   Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - 

             Křenice NN 

            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 jsme 
            cenu 190 000,- Kč bez DPH. Dnes již schválíme smlouvu. 
            Hlasování: 4 pro 
            Usnesení č. 2019 – 04 – 03 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí 
            o zřízení věcného břemene – Křenice NN. 
 
      5.   Schválení prodeje pozemku st.p.č.60 v k.ú.Křenice – pozemek 

            pod trafostanicí 
            Jedná se o pozemek pod trafostanicí v Křenicích, projednávalli už jsme na    
            minulém zastupitelstvu. ČEZ navrhl cenu 750 Kč, to jsme neodsouhlasili. 
            Navrhli jsme cenu ve výši 600,- Kč za m², to je 3 000,- Kč. Na minulém 
            zastupitelstvu byl vyhlášen záměr na prodej. Dnes schválíme prodej. 

 Hlasování: 4 pro 
 Usnesení č. 2019 – 04 – 04 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku st.p.č. 60 
 v k.ú. Křenice za cenu 3 000,- Kč firmě ČEZ a.s. 
 

      6.   Žádost o povolení uzavírky silnice dne 14.9.2019 z důvodu konání 
            rallye automobilů Škoda 

            Dne 14.9.2019 se bude konat závod automobilů Škoda. Byli jsme 
            požádáni o souhlas s uzavírkou silnice. 

 Hlasování: 4 pro 
 Usnesení č.  2019 – 04 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje uzavírku silnice dne 14.9.2019 
            z důvodu konání rallye automobilů Škoda. 

 



     7.    Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
           1) Poděkování od starosty obce Kaničky – týká se vodní nádrže Strýčkovice 

           2) Dovolená praktická lékařka Mudr. Srbová – 26.8. - 13.9. 2019 
           3) Poděkování občanů za zorganizování setkání rodáků 

           4) Informace o uvítacích cedulích při vjezdu do obce – bude se řešit 

                na příštím zastupitelstvu 

 
       8.  Diskuse 

  1) p.Zdvořák – jak to bude s vypouštěním odpadních vod? Budeme 
                             muset dělat individuální čističky nebo společnou? 

                       starostka – zatím nevíme, uvidíme jak nám prodlouží povolení 
                                            na vypouštění odpadních vod, musíme o tom zjistit 
                                            veškeré informace.                               
 
         9. 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 20.08.2019 od 19,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
Usnesení č. 2019 – 04 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2019 – 04 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019.      
 
Usnesení č. 2019 – 04 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene – Křenice NN. 
 
Usnesení č. 2019 – 04 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Křenice 
za cenu 3 000,- Kč firmě ČEZ a.s. 
 
Usnesení č.  2019 – 04 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje uzavírku silnice dne 14.9.2019 z důvodu 
konání rallye automobilů Škoda. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


