
ZÁPIS 

z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice 

konaného dne  1.11.2014  od  19,30  hod.                                       

v kulturním zařízení v Přetíně 

Přítomni :  p.Jana Vlčková, p.Josef Hájek, p.Jaroslav Zdvořák, p. Michal Frýba, 

                    p. Vítězslav Chval, p. Mgr. Jan Kacíř, p. Hana Zdvořáková 

Ověřovatelé :     p. Michal Frýba,  p. Mgr. Jan Kacíř 

Zapisovatelka :  p. Gabriela Bláhová 

Program  :   1.  Zahájení. 

                      2.  Výsledky voleb do OZ Křenice. 

                      3.  Složení slibu členů zastupitelstva obce. 

                      4.  Způsob provedení volby starosty, místostarosty, předsedů  

                            a členů kontrolního a finančního výboru. 

                      5.  Volba starosty obce Křenice. 

                      6.  Volba místostarosty obce Křenice. 

                      7.  Volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

                      8.  Volba předsedy a členů finančního výboru. 

                      9.  Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 

                            zastupitelstva. 

                    10.  Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

                    11.  Úprava rozpočtu k 31.10.2014. 

                    12.  Žádost o prodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 

                    13.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                    14.  Diskuse. 

                    15.  Usnesení. 

                    16.  Závěr. 



1.  Zahájení. 

Ustavující zasedáním OZ Křenice zahájila starostka p. Vlčková v  19,35  hod., 

přivítala všechny přítomné. 

2. Výsledky voleb do OZ Křenice. 

Starostka p. Vlčková přečetla výsledky voleb do zastupitelstva obce Křenice, 

které proběhly ve dnech  10. – 11. 10.2014. 

Počet voličů obce Křenice :    156 

Počet odevzdaných úředních obálek :   68 

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky :   68 

Pořadí zvolených zastupitelů obce Křenice :  1. Jana Vlčková               52  hlasů 

                                                                                2. Michal Frýba              44  hlasů 

                                                                                3. Jaroslav Zdvořák        38  hlasů 

                                                                                4. Vítězslav Chval           38  hlasů 

                                                                                5. Mgr. Jan Kacíř             38  hlasů 

                                                                                6. Josef Hájek                  36  hlasů 

                                                                                7. Hana Zdvořáková       36  hlasů 

3. Složení slibu členů zastupitelstva obce. 

Starostka p. Vlčková přečetla znění slibu zastupitele obce Křenice, všichni 

členové zastupitelstva složili svůj slib do jejích rukou vyslovením slova „ slibuji „. 

Toto stvrdili podpisem. 

Následně starostka přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen 

všemi přítomnými členy zastupitelstva.  

Ověřovateli zápisu byli zvoleni :  p. Michal Frýba  a p. Mgr. Jan Kacíř 

Hlasování :  7  pro 

Zapisovatelkou byla určena p. Gabriela Bláhová. 

4. Způsob provedení volby starosty, místostarosty, předsedů a členů 

kontrolního a finančního výboru. 

Starostka obce navrhla veřejnou volbu.  Hlasování  :  7  pro 



5. Volba starosty obce Křenice. 

Návrh na starostu obce Křenice podal člen zastupitelstva p. Mgr. Jan Kacíř. 

Navrhl p. Janu Vlčkovou. 

Hlasování  :   6  pro,  1 se zdržel 

Starostka přečetla poděkování občanům a spolkům ( bude přílohou  zápisu ). 

6. Volba místostarosty obce Křenice. 

Starostka p. Vlčková navrhla na místostarostu obce Křenice p. Vítězslava Chvala 

Hlasování :   6  pro,  1  se zdržel 

7. Volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

Návrh na předsedu kontrolního výboru podala starostka obce p. Vlčková. 

Navrhla p. Jaroslava Zdvořáka. 

Hlasování :  6  pro,  1  se zdržel 

Návrh na členy kontrolního výboru podala starostka obce p. Vlčková.  

Navrhla p. Michala Frýbu  a  p. Vlastimila Rejthara st. 

Kontrolní výbor se bude sestávat ze 2 členů + předsedy. 

Hlasování  :   6  pro,  1  se zdržel 

8. Volba předsedy a členů finančního výboru. 

Návrh na předsedu finančního výboru podala starostka obce p. Vlčková. 

Navrhla p. Josefa Hájka. 

Hlasování :   6  pro,  1  se zdržel 

Návrh na členy finančního výboru podala starostka obce p. Vlčková. 

Navrhla  p. Mgr. Jana Kacíře  a  p. Hanu Zdvořákovou. 

Finanční výbor se bude sestávat ze 2 členů + předsedy. 

Hlasování  :  5  pro,  2  se zdrželi 

9. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 

V souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích a NV č. 37/2003 sb.,o 

odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev v platném 

znění, se stanovují tyto měsíční odměny od  1.11.2014 : 



Starosta                                         - Jana Vlčková                     -       18 020,-  Kč.                                                                    

Místostarosta                               - Vítězslav Chval                 -       10 117,-  Kč.                    

Předseda kontrolního výboru   - Jaroslav Zdvořák               -         1 060,-  Kč.                           

Předseda finančního výboru     - Josef Hájek                         -         1 060,-  Kč.     

Člen kontrolního výboru            - Michal Frýba                      -            750,-  Kč.   

Člen finančního výboru              - Mgr. Jan Kacíř                    -            750,-  Kč.   

Člen finančního výboru              - Hana Zdvořáková              -            750,-  Kč. 

Stanovení odměn bude přílohou k zápisu z dnešního ustavujícího zasedání. 

Hlasování :  7  pro 

10. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

Minulé zasedání OZ se uskutečnilo  13.9.2014 v kulturním zařízení v Přetíně.  

Jednotlivé body usnesení jsou průběžně plněny. 

11. Úprava rozpočtu k 31.10.2014. 

Starostka obce přečetla rozpočtové opatření č .3 – úpravu rozpočtu 

k 31.10.2014. 

Příjmy po úpravě rozpočtu  :       3 340 515,-     Kč 

Výdaje po úpravě rozpočtu :       3 683 832,85  Kč 

Hlasování  :  7  pro 

12. Žádost o prodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 

Pozemek byl na minulém zastupitelstvu odsouhlasen k prodeji p. Valentovi, 

Křenice  42. p. Valenta mezi tím prodal nemovitost č.p. 42 a k ní přilehlé 

prostory. Poslal žádost o prodej pozemku ( předzahrádka a část dvora ) nové 

majitelce nemovitosti. Jelikož se tím ruší minulý prodej, obecní zastupitelstvo 

vyhlašuje opětovně záměr na odprodej tohoto pozemku p.č. 27/4  o výměře  52 

m2 v k.ú. Křenice za cenu 7 380,- Kč + náklady s tím spojené.  

Hlasování :   7  pro 

13. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

a) Nabídka od firmy PROSTROM na prořezávku a pěstební opatření stromů 

rostoucích v obci Křenice. Jedná se o 14 stromů ( jírovce, lípy, jasany, dub) 

směrem od Přetína do středu obce. Navrhovaná cena je 43 800,- Kč. Část 



stromů by se prořezala do 31.3.2015 a část do 30.6.2015.                          

Hlasování  :  7  pro 

b) p. Blanka Hlaváčová požádala o umístění dopravního zrcadla naproti její 

nemovitosti, mezi č.p. 50  a 57  z důvodu bezpečného vjezdu a výjezdu 

z nemovitosti, neboť se nachází v nepřehledné zátočině. Obecní zastupitelstvo 

schvaluje vypracování projektu na umístění tohoto dopravního zrcadla. 

Hlasování :  7  pro 

c) velkoobjemový odpad se uskuteční ve dnech  8. – 9. 11.2014. Kontejnery 

budou přistaveny na návsích. 

d) starostka přečetla poděkování od p. faráře Římskokatolické farnosti Švihov 

Tomasze Kowalika. 

14. Diskuse. 

a) p. Rejthar V.st. – potřeboval by udělat nájezd do vrat ( obecní pozemek ),         

                                   špatně se tam zajíždí, posunout žlabovnice a šachtík (do  

                                   kanalizace) 

      Starostka -  říkal jsi, že si to opravíš sám, obec zaplatí výdaje      

      p. Rejthar V.st. – opravím si to tedy sám    

b) p. Rejthar V. st. – zda-li se bude kupovat traktůrek 

      p. Chval Vítězslav – zatím ne 

      starostka – můj názor je ho koupit, využil by se i v Kameni a v případě   

                          poruchy traktůrku Sokola Křenice ( je zastaralý ), by se mohlo 

                          sekat i fotbalové hřiště.    

c) p. Francová – jak často se vyvážejí kontejnery na plasty a jestli se platí za celý 

                             kontejner, když vyvezou jen půlku 

         starostka  -   firma má určené svozové dny, platí se za svozové množství 

                             a obec dostává část nákladů za tříděný odpad nazpět 

15. Usnesení. 

Usnesení z ustavujícího zasedání bylo schváleno :   7  pro 



16. Závěr. 

Ustavující zasedání OZ Křenice ukončila starostka obce p. Vlčková v 20,20  hod., 

ještě jednou poděkovala za účast. Příští zastupitelstvo se bude konat v prosinci 

2014. 

 

 

 

 

 

Zapsala  :  Gabriela Bláhová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ……………………………………………..                                       ………………………………………. 

                 Ověřovatelé                                                                    Jana Vlčková 

                                                                                                         starostka obce    

 

Vyvěšeno   : 

Sejmuto      : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 



USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání OZ Křenice konaného dne 1.11.2014             

od  19,30  hod v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Ověřovatele zápisu p. Michala Frýbu a p. Mgr. Jana Kacíře. 

2. Veřejný způsob volby starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů. 

3. Starostku obce Křenice p. Janu Vlčkovou. 

4. Místostarostu obce Křenice p. Vítězslava Chvala. 

5. Předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Zdvořáka. 

6. Členy kontrolního výboru : p. Michala Frýbu 

                                                  p. Vlastimila Rejthara st. 

      7.  Předsedu finančního výboru p. Josefa Hájka. 

      8.  Členy finančního výboru :    p. Mgr. Jana Kacíře 

                                                             p. Hanu Zdvořákovou 

      9.  Odměny starostce, místostarostovi, předsedům a členům výborů. 

   10.  Rozpočtové opatření č.3 – úpravu rozpočtu k 31.10.2014. 

   11.  Vyvěšení záměru na odprodej pozemku – ostatní plocha – p.č. 27/4  

           o výměře 52 m2 v k.ú. Křenice za cenu 7 380,- Kč + náklady spojené  

           s prodejem. 

   12.  Návrh od firmy PROSTROM na pěstební opatření na stromech  

           rostoucích v obci Křenice. 

   13.  Vypracování projektu na umístění dopravního zrcadla v obci Křenice 

           mezi č.p. 50 a 57. 

 

 

 



Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

           1.   Platnost zápisu o výsledku voleb do OZ Křenice, konaných ve dnech   

      10. – 11. 10.2014. 

2.  Platnost „Osvědčení o zvolení členem ( členkou ) zastupitelstva obce  

      Křenice „ p. Jany Vlčkové, p. Josefa Hájka, p. Jaroslava Zdvořáka,  

      p. Vítězslava Chvala, p. Michala Frýby, p. Mgr. Jana Kacíře a p. Hany  

      Zdvořákové. 

2.  Složení slibu zastupitele obce Křenice. 

3.  Dotazy, připomínky občanů v diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ………………………………………                                     ……………………………………. 

                Vítězslav Chval                                                             Jana Vlčková 

            místostarosta obce                                                        starostka obce 

 

 

Vyvěšeno   : 

Sejmuto      : 

Vyvěšeno na el.úřední desce :                                  


