
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

26.05.2020 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner 
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé : Michal Frýba, Bc. Vlastimil Rejthar 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020 
                        4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice 
                            za rok 2019 
                        5. Schválení návrhu Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2019 
                        6. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2019                            
                        7. Žádost o dotaci od Oblastní charity Klatovy na rok 2020 
                        8. Žádost o dotaci  od Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
                            na rok 2020 
                        9. Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 

10.  Schválení zařazení území obce do území působnosti Místní 
akční skupiny Pošumaví z.s. na programové období 2021-2027 

11.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
12.  Diskuse 

                       13. 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. Michala Frýbu a p.            
Bc. Vlastimila Rejthara. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání, nikdo neměl nic na 
doplnění programu. Starostka dala hlasovat o takto navrženém 
programu. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 02 – 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 28.02.2020. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 1/2020 a č. 2/2020 
           Rozpočtové opatření č. 1/2020 bylo sestaveno k 31.03.2020 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  3 799 331,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 976 685,00 Kč 

           Rozpočtové opatření č. 2/2020 bylo sestaveno k 30.04.2020 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  3 835 943,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 994 374,00 Kč 

           Usnesení č. 2020 – 02 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 1/2020 a č. 2/2020.    
             
      4.  Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2019 

           Starostka přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 

            Křenice za rok 2019. Přezkoumání proběhlo 13.2.2020 na OÚ Křenice. 
            Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny žádné 
            nedostatky. Při přezkoumání hospodaření za rok 2019 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. 2020 – 02 - 03 

            Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku 
            přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2019. 
     
      5.   Schválení návrhu Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2019 

            S návrhem seznámila přítomné starostka. Celkem rozpočtové příjmy po 
            všech úpravách činily 4 133 474,95 Kč  a rozpočtové výdaje po úpravách 

            3 398 618,65 Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji činil 
            734 856,30 Kč. Stavy běžných účtů u ČNB a KB, majetkového účtu u ČS 

            a pokladní hotovosti činily k 31.12.2019 celkem 8 543 112,93 Kč. 
            Pohledávky k 31.12.2019 – 800,-Kč, závazky k 31.12.2019 237 301,64 Kč 
            Celková hodnota majetku obce je k 31.12.2019 22 662 845,35 Kč. 
            Hodnota zboží k 31.12.2019 činila 77 580,- Kč. 



            Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován, nebyly zjištěny 
            žádné inventarizační rozdíly. Obec obdržela v roce 2019 dotace 
            ve výši 198 170,- Kč. 
            Hlasování: 6 pro 
            Usnesení č. 2020 – 02 – 04 

 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za 
            rok 2019 bez výhrad. 

 
      6.   Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2019 

            Starostka přečetla účetní závěrku obce Křenice za rok 2019. Ke schválení 
            byly předloženy dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz o plnění 
            rozpočtu, vše k 31.12.2019, dále Závěrečný účet obce za rok 2019, Zpráva 
            auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a 
            Inventarizační zpráva za rok 2019. 
            Výnosy celkem činily: 4 133 538,88 Kč 
            Náklady celkem činily: 3 478 323,06 Kč 
            Výsledek hospodaření obce před zdaněním činí: 802 845,82 Kč. 

 Hlasování: 6 pro 

 Usnesení č. 2020 – 02 – 05 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice 

             za rok 2019. 
 

     7.    Žádost o dotaci od Oblastní charity Klatovy na rok 2020 

            Charita Klatovy podala žádost o dotaci ve výši 15 000,-Kč, účel dotace: 
           „Pokrytí nákladů na provoz střediska Chudenice“ Byl podán návrh 
            na částku 10 000,-Kč a o něm se hlasovalo. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 02 – 06 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Oblastní 
            charity Klatovy na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje 
            sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 7/2020. 
 
      8.  Žádost o dotaci od Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy na rok 2020 

           Diakonie jako každý rok podala žádost o dotaci. Starostka navrhla částku    
           5 000,-Kč. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2020 – 02 – 07 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Diakonie ČCE - 
           středisko Západní Čechy na rok 2020 ve výši 5 000,-Kč a zároveň 
           schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 8/2020. 



      9.  Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s. 
           Linka bezpečí podala žádost o dotaci ve výši 2 000,- Kč. 
           Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
           Usnesení č. 2020 – 02 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu provozu Linky 
           bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní 
           smlouvy č. 9/2020. 
 
   10.   Schválení zařazení území obce do území působnosti Místní akční 
           skupiny Pošumaví z.s. na programové období 2021-2027 

           V roce 2020 končí naše členství. Abychom mohli dále být členy, je potřeba 
           schválit tento bod. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2020 – 02– 09 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje zařazení území obce do území 
           působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. na programové období 
           2021-2027. 
            
    11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
           a) sdílené daně – dopad kompenzačního bonusu pro OSVČ na obce 
           b) SMS ČR – tisková zpráva – podpora akcí z vyhlášených dotačních 
                                 programů PK ubezpečil , že vyhlášené dotační programy 
                                 zůstanou 
           c) Střet zájmů – informace 
           d) Informace ohledně pokládky kabelu NN do země v Křenicích – akce 
                bude probíhat od září 

e) Velkoobjemový odpad – 30. - 31. 5. 
 

     12. Diskuse 

            p.Wollner – minule jsme se bavili o stavebním dozoru na opravu silnice, 
                                 sehnal jsem nějaké kontakty, tak se můžeme dále domluvit 
                    starostka – ano, domluvíme se 
            p. Wollner – také by stavební dozor mohl dělat p. Macán, co nám to 
                                   projektoval. 
                     starostka – zkusím se ho zeptat 
             
             p. Voráčková – před rokem a půl se mluvilo o nových internetových 
                                        stránkách, že je udělá p. Rejthar. Chtěla jsem se zeptat, 
                                        proč ještě nejsou hotové? 
                    p. Rejthar – komunikoval jsem s p. Vondrou, byli jsme již domluveni 



                                      na schůzce, už byl i přednastaven vzhled stránek. 
                                      Stát vydal nějaké nařízení ohledně vzhledu webu, což 
                                      zesložiťuje tvorbu webu. Pan Vondra musel zjišťovat co je 
                                      všechno potřeba, poté přišla pandemie, takže tady vznikla 
                                      nějaká promlka. 
             p. Voráčková – takže se to řeší? 
                      p. Rejthar – ano, řeší se to. 
             
             p. Voráčková – mělo by se opravit dětské hřiště, natřít, přidat tam jedno 
                                        prkno na prolézačku. Hřiště vypadá jako kdyby bylo 30 let 
                                        staré. 
                      starostka – barvy jsou koupené, zatím se to nenatřelo. Už jsem 
                                          domluvená s p. Štychem, udělá to. 
                     p. Voráčková – také by se měl vyměnit nebo dosypat písek. 
                      starostka – hřiště se natře, dotáhnou se šrouby, dosype písek, 
                                           opraví se co bude potřeba. 
              
               p. Voráčková – ještě jsem se chtěla zeptat, jestli je v plánu ořezání tůjí 
                                         na koupališti. 
                     p. Chval – můžeme to zkusit ostříhat. 
                
               p. Toman – bude se letos dělat v Kameni stání na kontejnery? 
                     p. Wollner – mělo se to dělat v březnu, otec už měl i vybráno co se 
                                            by se tam mohlo dát, ale kvůli koronaviru bylo všude 
                                            zavřeno, nedostali jsme žádný materiál. 
                      starostka – do konce roku to určitě uděláme. 
                      p. Chval – budete chtít také do Kamene novou čekárnu? 
                      p. Tomanová – ano, to bychom chtěli 
                      p. Chval – tak se zkuste někde podívat, jaká by se vám líbila. 
                      p. Tomanová – podíváme se       
                                                            
        13. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 20: 30 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 26.05.2020 od 19,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020      
a č. 2/2020.    
 
Usnesení č. 2020 – 02 - 03 

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření ÚSC Křenice za rok 2019. 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za rok 2019 
bez výhrad. 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice                    
za rok 2019. 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Oblastní charity 
Klatovy na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 7/2020. 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 07 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Diakonie ČCE - 
středisko Západní Čechy na rok 2020 ve výši 5 000,-Kč a zároveň schvaluje 
sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 8/2020. 
 
Usnesení č. 2020 – 02 – 08 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu provozu Linky 
bezpečí, z.s. ve výši 2 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní 
smlouvy č. 9/2020. 
 
Usnesení č. 2020 – 02– 09 



Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje zařazení území obce do území 
působnosti Místní akční skupiny Pošumaví, z.s. na programové období 
2021-2027. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


