
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

07.10.2020 od 18,30 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Michal Frýba,      
                    Ing. Antonín Wollner 
Omluveni: Jaroslav Zdvořák, 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. 4/2020 
                        4. Schválení dodavatele na akci: Křenice-úprava veřejného 
                            osvětlení 
                        5. Schválení Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě 
                            SÚSPK 
                        6. Informované vyjádření obce – záměr propojení vodovodů                            
                            Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace 
                        7. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                        8. Diskuse 
                        9. Souhrn usnesení a závěr 
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,30 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Michala Frýbu a                 
Bc. Vlastimila Rejthara. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnění 
programu o tento bod: za bod 6) se vkládá bod 7) Schválení dodatku č.4 
ke smlouvě o pachtu zemědělských pozemků s ZD Merklín. Ostatní body 
se číselně posouvají. Starostka dala hlasovat o takto upraveném 
programu. 
Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2020 – 04 – 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 26.08.2020. 



3. Rozpočtové opatření č. 4/2020 
           Rozpočtové opatření č. 4/2020 bylo sestaveno k 31.08.2020 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -  4 221 943,00 Kč 
Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   6 143 269,00 Kč 

           Usnesení č. 2020 – 04 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 4/2020.    
             
      4.  Schválení dodavatele na akci: Křenice-úprava veřejného osvětlení 
           Oslovili jsme uchazeče, nabídku poslali 3 firmy. 
           Firma: Elektromontáže Touš s.r.o. – 878 489,04 Kč 
                        ENERGON Dobříš s.r.o. - 906 381,36,- Kč 
                        SEG s.r.o. - 1 033 235,94 Kč 
           Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena s DPH. 
           06.10.2020 proběhla komise, kde byla vybrána firma 
           Elektromontáže Touš s.r.o. 
           Hlasování: 5 pro 
           Usnesení č. 2020 – 04– 03 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci “ Křenice – 
           úprava veřejného osvětlení“ firmu Elektromontáže Touš s.r.o. a zároveň 
           pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 
            
      5. Schválení Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK 

           V Křenicích probíhá úprava veřejného osvětlení, některé sloupy nebo 
            protlaky budou na pozemcích, se kterými hospodaří SÚSPK. Předmětem 
            této smlouvy je tedy stanovení podmínek při provádění stavebních prací 
            v komunikaci nebo silničním pozemku. 
            Hlasování: 5 pro 
            Usnesení č. 2020 – 04 – 04 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Smlouvu o omezení užívání 
nemovitosti ve správě SÚSPK a zároveň pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
 

      6. Informované vyjádření obce-záměr propojení vodovodů Nýrsko-Klatovy, 
           Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace 

           Zpracovává se studie proveditelnosti propojení skupinových vodovodů 
           Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace. Firma, 
           která studii zpracovává obec požádala o informované nezávazné 
           vyjádření ,jestli by obec měla také zájem na spolupráci při přípravě této 



           studie a jestli souhlasí s dalším kontaktováním a předáním potřebných 
           podkladů. 
           Hlasování: 5 pro 

           Usnesení č. 2020 – 04 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje zaslání informovaného 
nezávazného vyjádření obce na akci: Záměr propojení vodovodů 
Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace a 
zároveň má zájem na spolupráci při přípravě studie proveditelnosti této 
akce. 
 

     7.    Schválení dodatku č.4 ke smlouvě o pachtu zemědělských pozemků 

            s ZD Merklín 

            Jedná se o dodatek ke smlouvě uzavřené v roce 2010, je zde určena nová 
            výše nájemného. Dodatek je na dobu 3 let. 

Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2020 – 04 – 06 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č.4 ke Smlouvě o pachtu 
            zemědělských pozemků s ZD Merklín a zároveň pověřuje starostku 
            podpisem této smlouvy. 
 
      8.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
           Nebyly žádné zprávy. 
 
       9.  Diskuse 

           Nebyly příspěvky. 
 
     10. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 19: 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 07.10.2020 od 18,30 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
Usnesení č. 2020 – 04 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2020 – 04 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2020.    
 
Usnesení č. 2020 – 04– 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci “ Křenice – úprava 
veřejného osvětlení“ firmu Elektromontáže Touš s.r.o. a zároveň pověřuje 
starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou. 
 
Usnesení č. 2020 – 04 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Smlouvu o omezení užívání 
nemovitosti ve správě SÚSPK a zároveň pověřuje starostku podpisem této 
smlouvy. 
 
Usnesení č. 2020 – 04 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje zaslání informovaného nezávazného 
vyjádření obce na akci: Záměr propojení vodovodů Nýrsko-Klatovy, Švihov, 
Přeštice, Dobřany a Plzeňská aglomerace a zároveň má zájem na spolupráci při 
přípravě studie proveditelnosti této akce. 
 
Usnesení č. 2020 – 04 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č.4 ke Smlouvě o pachtu 
zemědělských pozemků s ZD Merklín a zároveň pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


