
ZÁPIS 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  17.3.2017  od  18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková, Josef Hájek, 
                   Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé :   Michal Frýba, Josef Hájek 
Zapisovatelka :  Gabriela Bláhová DiS. 
 
Program :   1.  Zahájení. 
                     2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                     3.  Rozpočtové opatření č. 9/2016 a 1/2017. 
                     4.  Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu. 
                     5.  Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
                     6.  Schválení Programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok  
                          2017. 
                     7.  Schválení Programu akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017. 
                     8.  Schválení podání žádosti o dotaci na opravu oken a dveří v č.p. 14 v Křenicích. 
                     9.  Zrušení pohledávky pro nevymahatelnost. 
                   10.  Schválení smlouvy s firmou AMIDO na zpřístupnění její domovské stránky a  
                           umístění leteckých snímků obcí na naše internetové stránky. 
                   11.  Schválení smlouvy s Plzeňským krajem na územní dopravní obslužnost pro 
                           rok 2017. 
                   12.  Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření odborného lesního hospodáře. 
                   13.  Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o správě obecních lesů. 
                    14.  Schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Charitu Klatovy na rok 
                           2017. 
                    15.  Schválení koupě plechové garáže pro Sokol Křenice na umístění branek pro  
                            děti a ostatního nářadí. 
                    16.  Prodej pozemku – ostatní komunikace – p.č. 88/1 a mostu na této komuni- 
                            kaci v k.ú. Přetín. 
                    17.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
                    18.  Diskuse. 
                    19.  Usnesení. 
                    20.  Závěr. 
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka obce v 18,10 hod. Přivítala všechny přítomné. Je přítomno 
7 členů zastupitelstva ze 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka 
navrhla ověřovatele zápisu p. Frýbu a p. Hájka. 
Hlasování :  5  pro,  2  se zdrželi hlasování 
Dále určila zapisovatelku dnešního zápisu p. Bláhovou. 
Přečetla návrh programu zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými 
členy zastupitelstva. 

 
 



2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
Starostka přečetla usnesení ze zasedání, které se konalo 22.12.2016. 
Jednotlivé body usnesení jsou průběžně plněny. 

3. Rozpočtové opatření č. 9/2016 a 1/2017. 
Starostka přečetla jednotlivá rozpočtová opatření. 
Rozpočtové opatření č. 9/2016, sestavené k 31.12.2016 : 
                  Příjmy v Kč  - rozpočet po úpravě  -   4 449 691,-  Kč 
                  Výdaje v Kč -  rozpočet po úpravě  -  3 708 577,-  Kč 
Rozpočtové opatření č. 1/2017, sestavené k 28.2.2017 : 
                  Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   3 593 912,- Kč 
                  Výdaje v Kč -  rozpočet po úpravě  -   3 247 482,-  Kč 
Zastupitelé vzali na vědomí. 

4. Schválení návrhu střednědobého výhledu rozpočtu. 
Starostka přečetla tento návrh. Jedná se o finanční plán na roky 2017 – 2019. 
Schvalují se daňové, nedaňové a kapitálové příjmy, přijaté dotace a úvěry oproti 
běžným a kapitálovým výdajům, splátkám úvěrů. 
Hlasování  :  7  pro 

5. Schválení směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Zadávání veřejných zakázek pro dodávku služeb -  50 000 – 2 000 000,-Kč. 
Zadávání veřejných zakázek pro stavební práce  -   50 000 – 6 000 000,- Kč. 
Hlasování :  7  pro 

6. Schválení Programu sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2017. 
Program přečetla starostka obce. Obsah programu je stejný jako v loňském roce. 
Zájemci o dotaci se mohou s obsahem seznámit na internetových stránkách obce 
nebo na obecním úřadu  Křenice. Žádosti je možné podávat od 1.4.2017. 
Hlasování :   7  pro 

7. Schválení programu akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017. 
Program přečetla starostka obce. S obsahem programu se mohou zájemci o tuto 
dotaci seznámit na internetových stránkách obce nebo na obecním úřadu Křenice. 
Žádosti je možné podávat od 1.4.2017. 
Hlasování :   7  pro 

8. Schválení podání žádosti o dotaci na opravu oken a dveří v č.p. 14 v Křenicích. 
Starostka zažádala Plzeňský kraj o dotaci , z dotačního titulu Program obnovy a 
stabilizace venkova Plzeňský kraj 2017, na výměnu oken a dveří v č.p. 14 v Křenicích, 
kam se přestěhoval obecní úřad. Celkové náklady akce  144 360,- Kč, žádost o dotaci 
na částku  101 000,- Kč. Důvod podání dotace : okna a dveře jsou nevyhovující 
z hlediska izolačního, některá i z funkčního – nedají se otevřít, jelikož by se rozpadla. 
Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o dotaci. 
Hlasování :   7  pro 

9. Zrušení pohledávky pro nevymahatelnost. 
Dřívější nájemce p. Houdek dluží obci 400,- Kč za nájem. Jelikož tato pohledávka je 
stará nejméně 6 let a s p. Houdkem se není možné od doby odchodu z prodejny 
spojit, zastupitelé se rozhodli tuto pohledávku zrušit pro nevymahatelnost. 
Hlasování :   7   pro 

10. Schválení smlouvy s firmou AMIDO na zpřístupnění její domovské stránky a 
umístění leteckých snímků obcí na naše internetové stránky obce. 



Firma AMIDO bude v letošním roce nově snímkovat naše obce. Součástí smlouvy je 
dodávka třech zarámovaných obrazů našich obcí a zároveň umístění všech leteckých 
snímků ( i z dřívější doby ) na naše internetové stránky. Smlouva je uzavřena na dobu 
5 let s měsíčním poplatkem 99,- Kč + DPH. 
Hlasování :   6   pro,   1  se zdržel hlasování 

11. Schválení smlouvy s Plzeňským krajem na územní dopravní obslužnost pro rok 
2017. 
Plzeňský kraj zaslal žádost o dotaci na územní dopravní obslužnost na rok 2017 za 
obec Křenice ve výši  8 120,- Kč. Zastupitelstvo schvaluje tuto žádost a zároveň 
smlouvu o dotaci. 
Hlasování :   7   pro 

12. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o pověření odborného lesního hospodáře. 
Obec Křenice v roce 2015 a 2016 zakoupila pozemky – lesy – o výměře cca 4 ha. 
Odborného lesního hospodáře nám vykonává p. Konůpek, Horušany, který za tuto 
správu pobírá odměnu. Ta se na základě zvýšení výměry upravuje v dodatku č. 1 
smlouvy o pověření odborného lesního hospodáře. Ostatní ujednání smlouvy se 
nemění. 
Hlasování :   7  pro 

13. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o správě obecních lesů. 
Na základě zvýšení výměry obecních lesů, se upravuje odměna za tuto správu 
v dodatku č. 1 ke smlouvě o správě obecních lesů. Správu nám vykonává p. Frýba, 
Křenice. Ostatní ujednání smlouvy se nemění. 
Hlasování :   6   pro,  1  se zdržel hlasování 

14. Schválení žádosti o poskytnutí individuální dotace pro Charitu Klatovy na rok 2017. 
Charita Klatovy si podala žádost na částku 6 000,- Kč. Účel dotace :  pokrytí nákladů 
na pohonné hmoty, čerpaných v rámci péče o občany obce při poskytování 
pečovatelské služby a pokrytí nákladů na opravy automobilů charitní pečovatelské 
služby. Charita Klatovy v našem územním obvodě pečuje o 5 lidí, takže zastupitelstvo 
schválilo poskytnutí dotace ve výši 5 000,- Kč. 
Hlasování :   7   pro 

15. Schválení koupě plechové garáže pro Sokol Křenice na umístění branek pro děti a 
ostatního nářadí. 
Z důvodu krádeže dvou branek pro děti, je potřeba zbývající branky uložit pod zámek.  
Z tohoto důvodu bychom pořídili plechovou uzamykatelnou garáž v cenovém limitu 
do 30 000.- Kč. 
Hlasování :  7   pro 

16. Prodej pozemku – ostatní komunikace – p.č. 88/1 a mostu na této komunikaci v k.ú. 
Přetín. 
p. Wollner nás požádal o odprodej této komunikace. Zastupitelstvo vyhlašuje záměr 
na odprodej pozemku – ostatní komunikace – p.č. 88/1 a mostu na této komunikaci 
v k.ú. Přetín. Obec nechá udělat odhad na tento pozemek. 
Hlasování :  7  pro 

17. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
a) Starostka přečetla zprávu o stavu bezpečnosti na území Obvodního oddělení 

Policie Švihov za rok 2016. 



b) Starostka informovala o výtěžku z konání Tříkrálové sbírky v obcích Křenice a 
Přetín. Na této sbírce se vybralo  3 888,- Kč. Charita Klatovy děkuje všem za 
příspěvek. 

c) Starostka informovala o konání sběru nebezpečného odpadu, který se uskuteční 
25.3.2017. Zároveň připomněla, že drobný elektroodpad je možno odevzdat 
hasičům Křenice. Sběrné místo je v čekárně vedle obecního úřadu. 

18. Diskuse. 
a) p. Rejthar – jak se dohodlo zastupitelstvo na koupi přívěsného vozíku ? 

               starostka – koupě vozíku je v plánu, zajedeme se podívat, dohodneme  
                                    jen termín 

b) starostka -   od 1.4.2017 jsem zažádala Úřad práce o poskytnutí dvou pracovníků  
                      na údržbu zeleně a úklid v obcích.  p. Chval bude mít tyto pracovníky  
                      na starosti ( p. Chval souhlasil ) 

c)  p. Rejthar – v Křenicích si lidé dělají komposty kde chtějí, já to potom musím  
                       objíždět. Zda-li by p. Hájek nemohl vyčistit prostranství, odvozit zem  
                       ke kapli a zarovnat nerovnosti a vytrhat stromky 

d) p. Behenský – lavička před p. Pittrem je ve špatném stavu a kanál tamtéž je moc  
                         hluboký, naposledy do něj spadla sanitka a nemohla vyjet 
              starostka – zajistíme nápravu 

e) p. Wollner   -  na posledním zasedání byl přislíben kámen na cestu, zda-li by bylo 
                         možno dodat 
              starostka – kámen dovezeme  

19. Usnesení. 
Návrh na usnesení přečetla zapisovatelka. Usnesení bylo jednomyslně schváleno 
všemi přítomnými členy zastupitelstva. 

20. Závěr. 
Starostka ukončila zasedání v 19,30  hod. Poděkovala všem za účast, popřála hodně 
zdraví a pohody. 

 
 
 
Zapsala : Gabriela Bláhová DiS 
 
 
 
 
     ………………………………………………                                                  …………………………………………… 
                ověřovatelé                                                                                    Jana Vlčková 
                                                                                                                        starostka obce 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto   : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 
 
 



USNESENÍ 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  17.3.2017  od 18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Ověřovatele zápisu p. Frýbu a p. Hájka. 
2. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017 – 2019. 
3. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
4. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2017. 
5. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017. 
6. Podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj na opravu oken a dveří v č.p. 14 v Křenicích. 
7. Zrušení pohledávky nájmu z prodejny pro nevymahatelnost. 
8. Smlouvu s firmou AMIDO na zpřístupnění její domovské stránky a umístění leteckých 

snímků obcí na naše internetové stránky. 
9. Smlouvu s Plzeňským krajem na zajištění územní dopravní obslužnosti pro rok 2017. 
10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pověření odborného lesního hospodáře. 
11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě obecních lesů. 
12. Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Charitu Klatovy na rok 2017 ve výši 

5 000,-Kč a sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2017. 
13. Koupi plechové garáže pro Sokol Křenice na umístění branek pro děti a ostatního 

nářadí do výše 30 000,- Kč. 
14. Vyvěšení záměru na prodej pozemku – ostatní komunikace – p.č. 88/1 a mostu na 

této komunikaci v k.ú. Přetín. 
 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Rozpočtové opatření č. 9/2016 a 1/2017. 
2. Došlou poštu a organizační záležitosti. 
3. Připomínky a dotazy občanů v diskusi. 
 
 
 
 
 
 …………………………………………………                                        ……………………………………………….. 
            Vítězslav Chval                                                                           Jana Vlčková 
        místostarosta obce                                                                      starostka obce 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 


