ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne
28.02.2020 od 18,30 hod. v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar,
Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř, Ing. Antonín Wollner
Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Ing. Antonín Wollner
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS
Program :

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 8/2019
4. Žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2020 – SDH Křenice
5. Žádost SDH Křenice o dotaci na činnost spolků na rok 2020
6. Žádost TJ Sokol Křenice o dotaci na činnost spolku na rok 2020
7. Žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2020 – TJ Sokol Křenice
8. Žádost Spolku Bowling Přetín o dotaci na činnost spolku
na rok 2020
9. Žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2020 – Spolek Bowling Přetín
10. Výběr dodavatele na akci: „Přetín – oprava místní komunikace
p.č. 732/1“ a pověření starostky podepsáním SoD s výhercem
veřejné zakázky malého rozsahu
11. Výběr dodavatele na akci: „Křenice – oprava místní komunikace
p.č. 523 a část p.č. 43“ a pověření starostky podepsáním SoD
s výhercem veřejné zakázky malého rozsahu
12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
13. Diskuse
14. Souhrn usnesení a závěr

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka v 18,30 hod. Přivítala všechny přítomné,
zkonstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Mgr. Jana Kacíře a p. Ing.
Antonína Wollnera. 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) Žádost o poskytnutí
účelové dotace od Plzeňského kraje na územní dopravní obslužnost a bod

13) Schválení možnosti uzavírání pracovněprávních vztahů se členem
zastupitelstva, které nejsou výkonem veřejné funkce. Starostka dala
hlasovat o takto upraveném programu.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2020 – 01 – 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 13.12.2019.
3. Rozpočtové opatření č. 8/2019
Rozpočtové opatření č. 8/2019 bylo sestaveno k 31.12.2019 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 4 139 024,00 Kč
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 3 403 931,00 Kč
Usnesení č. 2020 – 01 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 8/2019.
4. Žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2020 – SDH Křenice
Žádost byla podána na akci „Hasičský bál“ ve výši 10 000,-Kč.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2020 – 01 – 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu
podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 – SDH Křenice
ve výši 10 000,- a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy
č. 1/2020.
5. Žádost SDH Křenice o dotaci na činnost spolku na rok 2020
Žádost byla podána ve výši 30 000,-Kč.
Hlasování: 5 pro, 1 se zdržel, 1 proti
Usnesení č. 2020 – 01 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost SDH Křenice o dotaci
na činnost spolku na rok 2020 ve výši 30 000,-Kč a zároveň schvaluje
sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2020.

6. Žádost TJ Sokol Křenice o dotaci na činnost spolku na rok 2020
Žádost podána ve výši 30 000,-Kč.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2020 – 01 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost TJ Sokol Křenice o dotaci
na činnost spolku na rok 2020 ve výši 30 000,-Kč a zároveň schvaluje
sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2020.
7. Žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2020 – TJ Sokol Křenice
Žádost podána na akci „Memoriál J. Voráčka“ ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2020 – 01 – 06
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu
podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 – TJ Sokol
Křenice ve výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní
smlouvy č. 4/2020.
8. Žádost Spolku Bowling Přetín o dotaci na činnost spolku na rok 2020
Žádost podána ve výši 15 000,-Kč na startovné do amatérské bowlingové
ligy a na uspořádání bowlingového turnaje pro děti.
Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel
Usnesení č. 2020 – 01 – 07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Spolku Bowling Přetín
o dotaci na činnost spolku na rok 2020 ve výši 15 000,-Kč a zároveň
schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 5/2020.
9. Žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových
organizací na rok 2020 – Spolek Bowling Přetín
Žádost podána na akci „Přetínský bowlingový turnaj“ - na věcné dary
do bowlingového turnaje, který probíhá od září 2019 do května 2020
ve výši 10 000,-Kč.
Hlasování: 6 pro, 1 proti
Usnesení č. 2020 – 01 – 08
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu
podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 – Spolek
Bowling Přetín ve výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání
veřejnoprávní smlouvy č. 6/2020.

10. Výběr dodavatele na akci: „Přetín – oprava místní komunikace
p.č. 732/1“ a pověření starostky podepsáním SoD s výhercem veřejné
zakázky malého rozsahu
Oslovili jsme uchazeče, nabídku poslali 3 firmy.
Firma: Eurovia Silba CS – 2 504 097,83 Kč
Finalkom s.r.o. - 2 664 420,- Kč
Silnice Klatovy a.s. - 2 593 393,61 Kč
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena s DPH.
25.2.2020 proběhla komise, kde byla vybrána firma Eurovia Silba CS,a.s.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2020 – 01– 09
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci“Přetín oprava místní komunikace p.č. 732/1“ firmu Eurovia Silba CS, a.s. a
zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
11. Výběr dodavatele na akci „Křenice – oprava místní komunikace p.č. 523 a část p.č. 43“ a pověření starostky podepsáním SoD s
výhercem veřejné zakázky malého rozsahu
Oslovili jsme uchazeče, nabídku poslali opět 3 firmy.
Firma: Eurovia Silba CS, a.s. - 873 563,78 Kč
FinalKom s.r.o. - 967 875,37 Kč
Silnice Klatovy,a.s. - 898 074,25 Kč
Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena s DPH.
25.2.2020 proběhla komise, kde byla vybrána firma Eurovia Silba CS, a.s.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2020 – 01 – 10
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci „Křenice oprava místní komunikace p.č. 523 a část p.č.43“ firmu
Eurovia Silba CS,a.s. a zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy o
dílo s touto firmou.
12. Žádost o poskytnutí účelové dotace od Plzeňského kraje na územní
dopravní obslužnost
Žádost je zasílána každý rok, letos ve výši 8 932,-Kč.
Hlasování: 7 pro
Usnesení č. 2020 – 01 – 11
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Plzeňského kraje o dotaci
na územní dopravní obslužnost ve výši 8 932,-Kč a zároveň pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.

13. Schválení možnosti uzavírání pracovněprávních vztahů se členem
zastupitelstva, které nejsou výkonem veřejné funkce
Starostka vysvětlila, proč je potřeba schválit tento bod. Pokud bude obec
chtít uzavřít se zastupitelem DPP, je nutné mít to schválené
zastupitelstvem.
Usnesení č. 2020 – 01 – 12
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje možnost uzavření
pracovněprávního vztahu, který není výkonem veřejné funkce, mezi
obcí Křenice a členem zastupitelstva obce Křenice na dobu neurčitou.
14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
a) Tříkrálová sbírka – informace o vybraných peněžních prostředcích
b) Zpráva o stavu bezpečnosti situace a veřejného pořádku na teritoriu
OOP Švihov
c) Velkoobjemový odpad – 30. - 31.5.2020
d) Nebezpečný odpad – 28.3.2020
e) 25.3.2020 – odvoz popelnic naposledy po týdnu, poté 1x14dní
f) 7.3.2020 – Vepřové hody v Přetíně na návsi od 13:00
15. Diskuse
p. Wollner st. - bude se dělat cesta v Přetíně celá, až k nám?
starostka – bude to k tomu mostku, úplně celá nebude.
p. Wollner st. - a nešlo by to protáhnout, mohli bychom s firmou domluvit
starostka – podíváme se na to a zkusíme se nějak dohodnout.
p. Wollner st. - při opravě cesty v Křenicích se bude frézovat i na mostě?
starostka – ne, povrch se bude pokládat na stávající.
p. Wollner st. - to je dobře, aby se most dále nezatěžoval.
p. Voráček – větve pod Barešákem by se měli zlikvidovat nebo shrnout.
starostka – Michale, zeptáš se někoho.
p. Frýba – zeptám.
p. Wollner – topoly u Křenic jsou hodně starý. Myslím, že i nebezpečný.
Mohli by jste se zeptat SÚSPK jestli by s nimi nešlo něco
udělat.
starostka – zavolám tam a zeptám se, jsou na nich nějaké cedulky.
Starostka – v Kameni budeme potřebovat udělat stání na kontejnery a
také rybník v Přetíně by potřeboval vybagrovat.

p. Wollner – uděláme to.
p. Wollner ml. - poptávali jsme se na stavební dozor na opravu cest,
máme dva typy, oslovíme je a dáme vám vědět.

16. Souhrn usnesení a závěr
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání
v 19: 45 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví.

Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS

……………………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

………………………………………..
Jana Vlčková
starostka obce

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 28.02.2020 od 18,30 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Usnesení č. 2020 – 01 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
Usnesení č. 2020 – 01 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2019.
Usnesení č. 2020 – 01 – 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 – SDH Křenice ve výši
10 000,- a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2020.
Usnesení č. 2020 – 01 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost SDH Křenice o dotaci na činnost
spolku na rok 2020 ve výši 30 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2020.
Usnesení č. 2020 – 01 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost TJ Sokol Křenice o dotaci
na činnost spolku na rok 2020 ve výši 30 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání
veřejnoprávní smlouvy č. 3/2020.
Usnesení č. 2020 – 01 – 06
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 – TJ Sokol Křenice ve výši
10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020.
Usnesení č. 2020 – 01 – 07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Spolku Bowling Přetín o dotaci
na činnost spolku na rok 2020 ve výši 15 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání
veřejnoprávní smlouvy č. 5/2020.
Usnesení č. 2020 – 01 – 08
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2020 – Spolek Bowling Přetín ve
výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 6/2020.

Usnesení č. 2020 – 01– 09
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci“Přetín - oprava
místní komunikace p.č. 732/1“ firmu Eurovia Silba CS, a.s. a zároveň pověřuje
starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Usnesení č. 2020 – 01 – 10
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci „Křenice - oprava
místní komunikace p.č. 523 a část p.č.43“ firmu Eurovia Silba CS,a.s. a zároveň
pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Usnesení č. 2020 – 01 – 11
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Plzeňského kraje o dotaci na
územní dopravní obslužnost ve výši 8 932,-Kč a zároveň pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Usnesení č. 2020 – 01 – 12
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje možnost uzavření pracovněprávního
vztahu, který není výkonem veřejné funkce, mezi obcí Křenice a členem
zastupitelstva obce Křenice na dobu neurčitou.

………………………………………………
Vítězslav Chval
místostarosta obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

………………………………………..
Jana Vlčková
starostka obce

