
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

26.08.2020 od 18,30 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Mgr. Jan Kacíř, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner 
Omluveni: Jaroslav Zdvořák 
Ověřovatelé : Ing. Antonin Wollner, Mgr. Jan Kacíř 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele. 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                        3. Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
                        4. Schválení přijetí dotace od PK na opravu místní komunikace 
                            v Křenicích. 
                        5. Schválení přijetí dotace od MMR na opravu místní komunikace 
                            v Přetíně. 
                        6. Informace o poskytnutí dotace od PK na akci:                             
                            Oplocenky 3/2020 Křenice. 
                        7. Schválení cenové nabídky na projektovou dokumentaci na akci: 
                            Křenice – VO. 
                        8. Informace o výrobě smaltovaných oválů – Vítá Vás obec... 
                        9. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

10.  Diskuse. 
11.  Souhrn usnesení a závěr. 

 
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,30 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. Mgr. Jana Kacíře. 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 – 03 – 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 26.05.2020. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 3/2020 
           Rozpočtové opatření č. 3/2020 bylo sestaveno k 30.06.2020 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  3 935 943,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   6 110 797,00 Kč 

           Usnesení č. 2020 – 03 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 3/2020.    
             
      4.  Schválení přijetí dotace od PK na opravu místní komunikace v Křenicích 

           Jedná se o opravu komunikace v Křenicích od hlavní silnice směrem 

           k bytovce č.p. 49. Už se začalo pracovat. Dostali jsme od Plzeňského 
           kraje dotaci ve výši 450 000,- Kč.  Celkové náklady budou přibližně 
           900 000,- Kč. 
            Hlasování: 6 pro 
            Usnesení č. 2020 – 03 - 03 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace ve výši 450 000,-Kč 
            od Plzeňského kraje z dotačního titulu „PSOV PK 2020 – projekty obcí“ 
            na akci „Křenice – oprava místní komunikace p.č.523 a část p.č. 43“ 
            a zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
     
      5. Schválení přijetí dotace od MMR na opravu místní komunikace v Přetíně 

            Jedná se o opravu místní komunikace od hlavní silnice k Chumeckému 
            mlýnu v Přetíně. Zatím nevíme přesnou výši dotace, vysoutěžili jsme za 
            nižší cenu. Bude se muset udělat změnový list, budeme se ještě 
            domlouvat s naším administrátorem. 
            Hlasování: 6 pro 
            Usnesení č. 2020 – 03 – 04 

 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro   
místní rozvoj z dotačního titulu „11782 –Podpora rozvoje regionů 
2019+“ na akci:“ Přetín – oprava místní komunikace p.č. 732/1 a 
zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
 
 
 



      6. Informace o poskytnutí dotace od PK na akci: Oplocenky 3/2020 Křenice 

           Obdrželi jsme dotaci od PK na oplocenky, smlouva je již podepsána. 
           Usnesení č. 2020 – 03 – 05 

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí informace o poskytnutí 
dotace od Plzeňského kraje na akci: „Oplocenky 3/2020“ z dotačního 
programu „Podpora ochrany lesa v PK 2017+“ 
 

     7.    Schválení cenové nabídky na projektovou dokumentaci na akci: 
             Křenice - VO 

            V říjnu se začnou v Křenicích pokládat kabely na elektriku do země, proto 
            musíme předělat VO, musí na to být projekt, oslovili jsme firmy. Projekt 
            nám zpracuje JH Projekt Ing. Havlík z Klatov. Celková nabídková cena 
            65 945,- Kč s DPH. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 03 – 06 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od firmy 
            JH Projekt s.r.o. Ing. Jaroslav Havlík na projektovou dokumentaci 
            na akci: „Křenice – veřejné osvětlení“ ve výši 65 945,- Kč s DPH. 
 
      8.  Informace o výrobě smaltovaných oválů - Vítá Vás obec... 
           Cedule už jsou hotové, přijdou na ně ještě smaltované ovály. Ovály už 
           jsou objednané, zatím jich máme sedm, cena bude 41 418,-Kč s DPH. 
           Tři přijdou do Křenic, dva do Přetína a dva do Kamene. Domluvili jsme se,   
           že objednáme ještě jeden do Křenic. 
           Usnesení č. 2020 – 03 – 07 

           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí informace o výrobě 
           smaltovaných oválů – VÍTÁ VÁS OBEC... 
 
      9.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
           a) dětský den – 6.9.2020 od 13:00 hod. na bowlingu v Přetíně 
           b) volby do zastupitelstva Plzeňského kraje – 2.a 3. 10. 2020 
           c) rybářské závody v Přetíně – 26.9.2020 od 13:00 hod. 
           d) Mše Přetín – 27.9.2020 od 14:00 hod. 
           e)  Mše Křenice – 4.10.2020 od 14:00 hod. 
            f) Hasičský bál – 14.11.2020 
 
   10.   Diskuse 

            p. Rejthar st. - v Kameni byl pěkně vyčištěný rybník, ale zase to hned 
                                      zarostlo, je to škoda. 
                 p. Wollner – tady je problém, že ta voda nikam neodtéká. Táta to 



                                    vytrhal, zase to narostlo, jsou tam hrozně hluboko kořeny. 
                                    Chemie se používat nemůže, asi by se to stejně zase 
                                    rozrostlo, něco se zničí, ale ne všechno. 
                p. Chval – já bych to tam nechal, ono to stejně poroste znovu. 
                starostka -  já bych to také nechala, ale ještě popřemýšlíme co s tím 
          
           p. Rejthar st. - přendají se v Kameni ty kontejnery na separ? 
                 starostka – udělá se do konce roku. 
 
           p. Svobodová – ten rybníček u nás bude se s ním něco dělat, mohlo by 
                                       se to okolo i posekat. 
                 p. Chval – udělá se to. 
            
        13. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 19: 40 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 26.08.2020 od 18,30 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
 
Usnesení č. 2020 – 03 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2020 – 03 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2020.    
 
Usnesení č. 2020 – 03 - 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace ve výši 450 000,-Kč od 
Plzeňského kraje z dotačního titulu „PSOV PK 2020 – projekty obcí“ na akci 
„Křenice – oprava místní komunikace p.č.523 a část p.č. 43“a zároveň 
pověřuje starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Usnesení č. 2020 – 03 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Ministerstva pro   
místní rozvoj z dotačního titulu „11782 –Podpora rozvoje regionů 2019+“ na 
akci:“ Přetín – oprava místní komunikace p.č. 732/1 a zároveň pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Usnesení č. 2020 – 03 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí informace o poskytnutí dotace od 
Plzeňského kraje na akci: „Oplocenky 3/2020“ z dotačního programu 
„Podpora ochrany lesa v PK 2017+“ 
 
Usnesení č. 2020 – 03 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od firmy                      
JH Projekt s.r.o. Ing. Jaroslav Havlík na projektovou dokumentaci na akci: 
„Křenice – veřejné osvětlení“ ve výši 65 945,- Kč s DPH. 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 2020 – 03 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí informace o výrobě smaltovaných 
oválů – VÍTÁ VÁS OBEC... 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


