
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

13.12.2019 od 18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř 
Omluveni: Ing. Antonín Wollner 
Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Michal Frýba 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Rozpočtové opatření č. 5/2019, 6/2019 a 7/2019 
                        4. Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2020 
                        5. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2019 
                        6. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací 
                             na rok 2020 
                        7. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací 
                             na rok 2020 
                        8. Schválení podání žádosti o dotaci z programu PSOV 2020 
                            od PK na opravu místní komunikace 
                        9. Prodej pozemku p.č.746/11 v k.ú. Přetín   

10.  Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku 
                              za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
                              využívání a odstraňování komunálních odpadů 

11.  Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku 
                             ze psů 

12.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                       13. Diskuse 
                       14. 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. Mgr. Jana Kacíře a p. 
Michala Frýbu. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla úpravu 
programu o tyto body: za bod 11) se vkládá bod 12) Schválení 
kompetence starostky k provedení závěrečného rozpočtového opatření 
č.8 k 31.12.2019 a bod 13) Informace o novém ceníku pro rok 2020 od 



firmy Pošumavská odpadová s.r.o. Starostka dala hlasovat o takto 
upraveném programu. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 06 – 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 30.9.2019. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 5/2019, 6/2019 a 7/2019 
           Rozpočtové opatření č. 5/2019 bylo sestaveno k 30.9.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 546 487,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 055 940,00 Kč 

           Rozpočtové opatření č. 6/2019 bylo sestaveno k 31.10.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 549 487,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 106 440,00 Kč 

           Rozpočtové opatření č. 7/2019 bylo sestaveno k 30.11.2019 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 571 467,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 172 749,00 Kč 

           Usnesení č. 2019 – 06 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 5/2019, č. 6/2019 a č. 7/2019.     
             
      4.   Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2020 

            S návrhem zastupitele seznámila starostka. 
Příjmy – 3 681 487,-Kč 
Výdaje – 5 810 922,-Kč 
Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek rozpočtu ve výši              
2 129 435,- Kč bude financován z uspořených finančních prostředků z let 
minulých. Rozpočet je přílohou k zápisu. 
Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2019 – 06 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice                   
na rok 2020. 

 
              



      5.   Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2019 

            Starostka obce seznámila zastupitele se směrnicí pro provedení     
            inventarizace za rok 2019. Bude provedena inventarizace veškerého   
            majetku, závazků, účtů do 28.1.2020. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 06 – 04 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Směrnici pro provedení 
            inventarizace za rok 2019. 

 
      6.   Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2020 

            Starostka přečetla pravidla programu podpory sportu, hasičů a   
            neziskových  organizací. Jedná se o prostředky na podporu činnosti 
            sportovních organizací a neziskových organizací. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 06 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory sportu, hasičů     
            a neziskových organizací na rok 2020. 

 
     7.    Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 

            Starostka přečetla pravidla programu podpory akcí spolků . Jedná se o 

            prostředky na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských 
            akcí. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2019 – 06 – 06 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory akcí spolků na 
           rok 2020. 
 
      8.  Schválení podání žádosti o dotaci z programu PSOV 2020 od PK 

           na opravu místní komunikace 

           Jedná se o místní komunikaci p.č.523 a část p.č.43 v k.ú. Křenice. 
           Abychom mohli zažádat o dotaci, musíme schválit podání žádosti 
           o dotaci. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usenesení č. 2019 – 06 – 07 

           Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu PSOV 2020 
           od Plzeňského kraje na opravu místní komunikace p.č. 523 a část p.č. 43 
           v k.ú. Křenice. 
 
 
 



      9.  Prodej pozemku p.č. 746/11 v k.ú. Přetín 

           Na minulém zastupitelstvu byla starostka pověřena k zadání vypracování 
           odhadu na tento pozemek. Odhad byl zpracován, prodejní cena je 
           15 420,-Kč. Dnes bychom schválili prodej pozemku za tuto cenu a sepsání 
           kupní smlouvy. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2019 – 06 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku p.č. 746/11 
           v k.ú. Přetín za cenu 15 420,- Kč a zároveň pověřuje starostku 
           podpisem kupní smlouvy. 

 
10. Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za provoz 
            systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

            odstraňování komunálních odpadů 

           Od roku 2020 dojde ke změně v osvobození od poplatku za odpady, 
           cena za odvoz odpadu se nemění. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2019 – 06– 09 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 
           č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
           přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
            
    11. Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 

           Tato vyhláška se změnila, dojde k navýšení cen za psy. Platí se  za psa 
           staršího 3měsíců. Sazba poplatku činí za jednoho psa 70 Kč, za druhého 
           a dalšího psa 100 Kč. Dále došlo ke změně pro osoby starší 65 let, kdy je 
           sazba za prvního psa 50 Kč, a za druhého a dalšího 75 Kč. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2019 – 06 – 10 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 
 

     12. Schválení kompetence starostky k provedení závěrečného rozpočtového 

            opatření č. 8 k 31.12.2019 

            Jedná se o schválení kompetence starostky k provední rozpočtového 
            opatření ke konci roku. 
            Hlasování: 6 pro 
            Usnesení č. 2019 – 06 – 11 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starostky k provedení 
     rozpočtového opatření č.8 s neomezeným limitem na rozpočtovou položku. 



     13. Informace o novém ceníku pro rok 2020 od firmy Pošumavská 

            odpadová s.r.o. 
Starostka informovala zastupitele a občany, že došlo k navýšení cen za 
odvozy odpadů. Firma Pošumavská odpadová s.r.o. zaslala obci nový 
ceník, který vejde v platnost 1.1.2020. 
Usnesení č. 2019 – 06 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí nový ceník pro rok 2020 od 
firmy Pošumavská odpadová s.r.o. na svoz a zneškodňování 
komunálního a separovaného odpadu. 
                             

     14.  Ostatní došlá pošta 

            a) Zápis z valné hromady Běleč z.s.p.o. - starostka přečetla zápis z valné 
                                                                                    hromady, informovala 
                                                                                    o odpadech, o možnosti získání 
                                                                                    recyklační slevy 
            b) Nový jízdní řád – autobusová doprava  - od 15.12.2019 
            c) Tříkrálová sbírka – bude se vybírat na obci do 14.1.2020 
            d) Informace o příjmech a výdajích na akci „Setkání rodáků“, informace 
                 o večeři, o počtu vydaných a zaplacených porcí 
 
       15. Diskuse 

             p. Francová – proč nebudou jezdit ráno žádné autobusy? 
                      starostka – protože tím autobusem jezdil pouze 1 nebo 2 lidi 
                                           měsíčně, pokud by jsme chtěli autobus zachovat, 
                                           museli bychom zaplatit 30 000,-Kč/měsíc. 
             p. Rejthar st. - až bude probíhat výměna nízkého napětí, u mě je 
                                        na střeše na nástřešníku veřejné osvětlení, kam ho dáte 
                                        když se nástřešník bude sundavat?Chtěl bych aby 
                                        u mě světlo zůstalo. 
                                        A nebylo by lepší, kdyby se udělali kovové sloupy, aby 
                                        obec měla nějaký řád? 
                        starostka – kovové sloupy jsou drahé, teď je asi zatím měnit 
                                             nebudeme, můžeme to projednat se zastupiteli. 
               p. Voráček – v Křenicích za vodou svítí celý den lampy. 
                         starostka – víme o tom, už je objednaná firma na opravu. 
               p. Voráček- v Přetíně mají krásně ozdobený strom, u nás se moc 
                                    nepovedl. 
                        starostka – v Křenicích je problém, že k tomu smrku není přístup 
                                             ze všech stran, proto bylo těžké ho ozdobit, bylo to 
                                             všechno dělané moc narychlo. 



               p. Voráček – budou se stříhat túje u koupaliště? 
                         starostka – domluvíme se, uděláme to. 
               p. Voráček – bude se opravovat dětské hřiště? 
                         starostka – dětské hřiště se bude natírat, už máme koupené 
                                              barvy. 
               p. Voráček – nemohla by se opravit pěšina a lávka k bytovkám přes 
                                      louky? 
                         starostka – to by nebylo špatné udělat, domluvíme se. 
               p. Voráček – v obcích jsou pěkně vysekané zákopy a okolo potoka,                                                  
                                       ale chtělo by to sekat alespoň dvakrát do roka. 
                          starostka – bude se sekat víckrát. 
 
        16. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 20: 15 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 13.12.2019 od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019,    
č. 6/2019 a č. 7/2019.     
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2020. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace   
za rok 2019. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory sportu, hasičů     
a neziskových organizací na rok 2020. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory akcí spolků                 
na rok 2020. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 07 

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z programu PSOV 2020         
od Plzeňského kraje na opravu místní komunikace p.č. 523 a část p.č. 43 
v k.ú. Křenice. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 08 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje prodej pozemku p.č. 746/11 v k.ú. 
Přetín za cenu 15 420,- Kč a zároveň pověřuje starostku podpisem kupní 
smlouvy. 
 
 
 



Usnesení č. 2019 – 06– 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce 
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 11 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starostky k provedení 
rozpočtového opatření č.8 s neomezeným limitem na rozpočtovou položku. 
 
Usnesení č. 2019 – 06 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí nový ceník pro rok 2020 od firmy 
Pošumavská odpadová s.r.o. na svoz a zneškodňování komunálního                   
a separovaného odpadu. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


