
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

30.9.2019 od 19,00 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 : 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. 4/2019 
                        4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití 
                            odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. 
                        5. Smlouva o zřízení služebnosti č. KTKMN mezi obcí a firmou 
                                 Vodafone Czech Republic a.s. 
                        6. Žádost Diakonie ČCE o poskytnutí finančního příspěvku 
                             na rok 2019 
                        7. Žádost SÚSPK o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo                       
                            les v k.ú. Křenice, Přetín, Kámen 
                        8. Prodej pozemku p.č. 746/11 v k.ú. Přetín 
                        9. Prodej pozemku p.č. 623 v k.ú. Kámen   

10.  Projednání realizace stavby – Křenice NN 
11.  Schválení nákupu 2 ks lip a zhotovení popisek ke 101. výročí 

 vzniku samostatného československého státu 
12.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 

                       13. Diskuse 
                       14. Souhrn usnesení a závěr 
                         

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 19,00 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. Nikdo neměl nic na 
doplnění. Starostka dala hlasovat o takto navrženém programu. 
Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2019 – 05 – 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 20.8.2019. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2019 
           Rozpočtové opatření č. 4/2019 bylo sestaveno k 31.8.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 524 717,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -  5 047 018,00 Kč 

           Usnesení č. 2019 – 05 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 4/2019.      
             
      4.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

             z obalů s firmou EKO-KOM a.s. 
             Došlo ke změně svozové firmy, která vyváží separovaný odpad. Dříve 

             jsme zde měli firmu AVE a.s., nyní jsme uzavřeli smlouvu s firmou 
             Pošumavská odpadová, s.r.o, která bude nově zasílat podklady firmě 
             EKO-KOM a.s. Z tohoto důvodu je nutné schválit dodatek ke smlouvě 
             s touto firmou. 
             Hlasování: 6 pro 

             Usnesení č. 2019 – 05 -03 

             Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě 
             o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou 
             EKO-KOM a.s. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
      5.   Smlouva o zřízení služebnosti č. KTKMN mezi obcí a firmou Vodafone 

            Czech Republic a.s. 
            Firma Vodafone v Kameni postavila vysílač. Elektrické vedení k tomuto   
            vysílači jde přes náš pozemek. Firma nám za to zaplatí 5 000,- Kč. 

 Hlasování: 6 pro 
 Usnesení č. 2019 – 05 – 04 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti 
 č. KTKMN mezi obcí Křenice a firmou Vodafone Czech Republic a.s. 
 a pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 

      6.   Žádost Diakonie ČCE o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2019 

            Diakonie ČCE požádala obec o finanční příspěvek. Do Diakonie dojíždí 
            jeden náš občan. Starostka navrhla částku 5 000,-Kč. 

  



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

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Diakonie ČCE o poskytnutí 
           finančního přlíspěvku nas rok 2019 ve výši 5 000,- Kč a zároveň sepsání 
           veřejnoprávní smlouvy č. 5/2019. 

 
     7.    Žádost SÚSPK o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les 

             v k.ú. Křenice, Přetín, Kámen 

            Jedná se o stromy při silnicích, které jsou značně poškozeny, některé jsou 

            pouze torza. Stromy jsou SÚSPK, ale oni musí žádat obec, v jejímž 
            katastru se stromy nachází o povolení. 
            Hlasování: 6 pro 

            Usnesení č. 2019 – 05 – 06 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost SÚSPK o povolení 
            ke kácení dřevin rostoucích mimo les v k.ú.Křenice, Přetín, Kámen. 
 
      8.  Prodej pozemku p.č. 746/11 v k.ú. Přetín 

           Na minulém zastupitelstvu byl vyhlášen záměr na prodej tohoto 
           pozemku. Nikdo kromě sl. Zdvořákové se nepřihlásil. Dnes budeme 
           hlasovat o prodeji a zadání vypracování odhadu. 
           Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel 

Usnesení č. 2019 – 05– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku p.č.746/11 
v k.ú. Přetín a zároveň pověřuje starostku k zadání vypracování 
odhadu na tento pozemek. 
 

      9.  Prodej pozemku p.č. 623 v k.ú. Kámen 

           Žádost podal p. Sýkora, účel – výsadba stromů, péče o zvěř. Nyní je 
pozemek neudržován. Již jsme projednávali na minulém zastupitelstvu. 
Zastupitelstvo se dohodlo, že pozemek prodávat nebude. Ale pokud by 
pan Sýkora měl zájem, byl by možný pronájem pozemku na 10 let, za 
cenu 500 Kč/rok. 
p. Sýkora –  o pronájem bych zájem neměl. 
Starostka -   zatím tedy žádost pouze vezmeme na vědomí.                  

           Usnesení č. 2019 – 05 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkup pozemku 
           p.č. 623 v k.ú. Kámen. 

 
 
 



   10.  Projednání realizace stavby – Křenice NN 

           Projednávali jsme již na minulých zastupitelstvech,jde o jednorázovou 
           náhradu, kterou by nám měli zaplatit za zřízení věcného břemene 
           za pozemky,kde budou uloženy jednotlivé kabely. Na minulém 
           zastupitelstvu jsme schválili cenu 190 000,- Kč bez DPH, ČEZ Distribuce 
           tuto cenu neschválila. Zaplatí nám 200 Kč/m. Rozhodli jsme se tuto cenu 
           akceptovat. 
           Hlasování: 6 pro 

           Usnesení č. 2019 – 05 – 09 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje novou výši jednorázové náhrady, 
           zřízení věcného břemene, na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení 
           věcného břemene a dohodě o umístění stavby, Křenice -kNN 
           ve výši 200,-Kč/bm bez DPH. 
            
    11. Schválení nákupu 2 ks lip a zhotovení popisek ke 101.výročí vzniku   
           samostatného československého státu 

           Lípy bychom umístili v Křenicích a Přetíně. Lípy budou velké zhruba 
           2 metry. 
           p. Wollner – a do Kamene bychom jí nekoupili? 
                Starostka – mohli bychom, ale musíme vybrat místo, zatím nevím, 
                                     kde by mohla být. Budeme tedy hlasovat o nákupu 3 ks 
                                     lip. 
           Hlasování: 6 pro 

           Usnesení č. 2019 – 05 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nákup 3 ks lip a zhotovení popisek 
ke 101. výročí vzniku samostatného československého státu. 
 

     12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
a) vývoz popelnic – od 2.10. každý týden ve středu 
b) 5.10. - Nebezpečný odpad 
c) 6.10. - Mše Křenice – pouť – od 14:00 h 
d) 16.-17.11 – Velkoobjemový odpad 
e) 5.10. - Posezení v hostinci U Voráčků - pouť 
 

     13. Diskuse 

p. Bláha – každý rok se sekaly příkopy u cihelny, letos to provedeno 
                   nebylo. Myslím, že technika zde na to je. 
         starostka – obec techniku nemá, máme jenom traktůrek a tím se to 
                              posekat nedá. Byli jsme domluvený s p. Tikalem, 
                              do dnešního dne to posečený není, to je pravda. 



          p. Wollner – řešili jsme to asi před 14 dny, posekal jsem zatím 
                                 nějaké části. Víc jsme se zatím nebavili, ale myslím, že 
                                 táta by to posekal. 
           starostka -   mohl by jste se ho teda zeptat? 
           p. Wollner – ano, zeptám se. 
p. Francová – ta stoka u silnice je potřeba vyčistit, zase se to ucpe. 
           starostka – není to naše, měli by to čistit SÚSPK. 
p. Behenský – rybník v Kameni zase zarůstá rákosem. Teď je to pěkně 
                          opravené, je to škoda. 
            starostka -  víme to, už jsme se na to dívali. 
            p. Wollner – zkusím se zeptat p. Pfluga, jestli na to něco neexistuje. 
p. Škopek – nešlo by to také posekat za p. Belancem směrem na Býšov? 
             p. Wollner – já to zjistím. 
p. Škopek – mělo by se také udělat v Kameni něco s lípama. 
              starostka – lípy nejsou naše, ale oslovíme firmu, která by to 
                                   prořezala. Měli by to prořezat SÚSPK, ale ty to dělat 
                                   nebudou. 
p. Wollner – Láďo, ty by jsi o ten pozemek neměl zájem, ani kdybys měl 
                       předkupní právo? 
               p. Sýkora – to zatím nevím. 
                             

     14. Souhrn usnesení a závěr   
            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 

 v 20: 25 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 30.09.2019 od 19,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
Usnesení č. 2019 – 05 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2019 – 05 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019.      
 
Usnesení č. 2019 – 05 -03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o zajištění 
zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 2019 – 05 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti 
č. KTKMN mezi obcí Křenice a firmou Vodafone Czech Republic a.s. a pověřuje 
starostku podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č.  2019 – 05 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Diakonie ČCE o poskytnutí 
finančního přlíspěvku nas rok 2019 ve výši 5 000,- Kč a zároveň sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 5/2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 05 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost SÚSPK o povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les v k.ú.Křenice, Přetín, Kámen. 
 
Usnesení č. 2019 – 05– 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku p.č.746/11 v k.ú. Přetín 
a zároveň pověřuje starostku k zadání vypracování odhadu na tento pozemek. 
 
Usnesení č. 2019 – 05 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o odkup pozemku p.č. 623 
v k.ú. Kámen. 
 
 



Usnesení č. 2019 – 05 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje novou výši jednorázové náhrady, zřízení 
věcného břemene, na smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodě o umístění stavby, Křenice -kNN ve výši 200,-Kč/bm bez DPH. 
 
Usnesení č. 2019 – 05 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nákup 3 ks lip a zhotovení popisek        
ke 101. výročí vzniku samostatného československého státu. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


