
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

15.12.2020 od 17,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Ing. Antonín Wollner, Mgr. Jan Kacíř 
Omluveni: Michal Frýba 
Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Bc. Vlastimil Rejthar 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :      1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                        2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                        3. Rozpočtové opatření č. 8/2020 
                        4. Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2021 
                        5. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2020 
                        6.Směrnice–systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů 
                        7. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací 
                             na rok 2021 
                        8. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací 
                             na rok 2021 
                        9. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 
                       10. Žádost o podporu projektu „Abeceda první pomoci“ 
                       11.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                       12. Diskuse 
                       13. Souhrn usnesení a závěr 
                         

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 17,00 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. Bc. 
Vlastimila Rejthara. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla úpravu 
programu o tento bod: za bod 10) se vkládá bod 11) Schválení 
kompetence starostky k provádění jednotlivých rozpočtových opatření  
během roku 2021, ostatní body se číselně posouvají. Starostka dala 
hlasovat o takto upraveném programu. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 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 10.11.2020. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2020 
           Rozpočtové opatření č. 8/2020 bylo sestaveno k 30.11.2020 a schváleno            
           starostkou. 

Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   6 586 384,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -    7 873 558,- Kč 

           Usnesení č. 2020 – 06 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 8/2020.     
             
      4.   Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2021 

            S návrhem zastupitele seznámila starostka. 
Příjmy – 3 433 987,-Kč 
Výdaje –3 433 987 ,-Kč 
Rozpočet je schvalován jako vyrovnaný. Rozpočet je přílohou k zápisu. 
Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2020 – 06 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice                   
na rok 2021. 

              
      5.   Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2020 

            Starostka obce seznámila zastupitele se směrnicí pro provedení     
            inventarizace za rok 2020. Bude provedena inventarizace veškerého   
            majetku, závazků, účtů do 29.1.2021. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 06 – 04 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Směrnici pro provedení 
            inventarizace za rok 2020. 
 
      6.  Směrnice – systém zpracování účetnictví a oběh účetních dokladů 

Jedná se o směrnici, která upravuje veškeré zpracování účetnictví a 
účetních dokladů na obci. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 06 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici – systém zpracování 
účetnictví a oběh účetních dokladů. 
 



      7.   Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2021 

            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. 2020 – 06 – 06 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory sportu, hasičů     
            a neziskových organizací na rok 2021. 

 
     8.    Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2021 

            Starostka přečetla pravidla programu podpory akcí spolků. Jedná se o 

            prostředky na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských 
            akcí. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2020 – 06 – 07 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory akcí spolků na 
           rok 2021. 
 
      9.  Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 

           Správa a údržba silnic Plzeňského kraje zaslala žádost o povolení kácení 
           dřevin mimo les – jedná se o 1 ks platan, 1 ks bříza a 2 ks třešeň. Zahájíme 
           řízení o povolení, ale budeme chtít, aby za tyto čtyři stromy byli vysazené 
           nové. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2020 – 06 – 08 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Správy a údržby silnic 
           Plzeňského kraje o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 
     10.  Žádost o podporu projektu „Abeceda první pomoci“ 

            Jedná se o publikaci, která bude vydána v červnu 2021, bude zdarma 
            distribuována do škol a nemocnic. Obec by dostala 5 ks brožurek. Cena 
            je 3 000,- Kč bez DPH. 
           Hlasování: 6 proti 
           Usnesení č. 2020 – 06 – 09 

           Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o podporu projektu 
           „Abeceda první pomoci“. 

 
 
 
 



     11. Schválení kompetence starostky k provádění jednotlivých rozpočtových 

            opatření během roku 2021 

           Starostka má nyní pravomoc při provádění rozpočtových opatření - 
           500 000,- Kč na položku. V roce 2021 bychom tuto pravomoc neměnili. 
           Pravomoc starostky při provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
           pro rok 2021 bude 500 000,- Kč na položku. 
           Hlasování: 6 pro 
           Usnesení č. 2020 – 06– 10 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starostky k provádění 
           jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2021 s limitem 
           500 000,- Kč na položku. 
            
    12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
           a) do 24.1.2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka, kasička bude na Obecním 
                úřadu 
           b) 31.1.2021 končí smlouva p. Bosákovi na pronájem obecních pozemků - 
                zašleme výpověď a v lednu bude vypsána nová poptávka na pronájem 
                těchto pozemků 
 
     13. Diskuse 

            Nebyly příspěvky. 
 
      14. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 18: 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 15.12.2020 od 17,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020.     
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2021. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace   
za rok 2020. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici – systém zpracování účetnictví 
a oběh účetních dokladů. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory sportu, hasičů a 
neziskových organizací na rok 2021. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory akcí spolků                 
na rok 2021. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 08 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 
Usnesení č. 2020 – 06 – 09 

Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o podporu projektu 
 „Abeceda první pomoci“. 
 
 



Usnesení č. 2020 – 06– 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starostky k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2021 s limitem 500 000,- Kč 
na položku. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


