
ZÁPIS 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 27.6.2017 od  18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

Přítomni  :   Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Josef Hájek, Hana Zdvořáková, Michal Frýba 

Omluveni :  Jaroslav Zdvořák, Mgr. Jan Kacíř 

Ověřovatelé :  Hana Zdvořáková, Josef Hájek 

Zapisovatelka :  Gabriela Bláhová DiS 

Program  :    1. Zahájení. 

                       2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

                       3. Rozpočtové opatření č. 3,4/2017. 

                       4. Záznam o změně rozpočtové položky. 

                       5. Schválení nájemní smlouvy s firmou Vodafone Czech Republic a.s.. 

                       6. Nabídka na zhotovení odznaků obce. 

                       7. Žádost Škoda Teamu o povolení konání rallye. 

                       8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                       9. Diskuse. 

                     10. Usnesení a závěr. 

1. Zahájení. 

     Zasedání zahájila starostka v 18,15 hod., přivítala všechny přítomné. Je přítomno 5 zastu-     

pitelů ze 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Starostka určila ověřovatele zápisu 

p.Josefa Hájka a p. Hanu Zdvořákovou, a zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. Dále přečetla 

program zasedání a podala návrh na změnu programu : za bod 7) se vkládá bod 8) Schválení 

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. KTKMN s firmou Vodafone Czech 

Republic a.s. a za bod 8) se vkládá bod 9) odkup pozemku – ostatní plocha – jiná plocha - p.č. 

271/7 o výměře 481 m2 v k.ú. Křenice. Ostatní body programu se posouvají. 

Hlasování  :   5  pro 

Usnesení č. 2017 – 03 – 01 

Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání. 



2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

     Usnesení ze zasedání z 5.5.2017 přečetla starostka. Jednotlivé body usnesení jsou 

průběžně plněny. 

3. Rozpočtové opatření č. 3, 4/2017. 

     Starostka přečetla jednotlivá opatření. Opatření č. 3/2017 sestavené k 30.4.2017 : 

Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě – 3 796 262,-                                                                          

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě – 3 534 435,- 

Opatření č. 4/2017 sestavené k 31.5.2017 : 

Příjmy v Kč – rozpočet po úpravě – 3 806 262,-                                                                        

Výdaje v Kč – rozpočet po úpravě – 3 613 184,- 

Usnesení č. 2017 – 03 – 02 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3 a 4/2017. 

4. Záznam o změně rozpočtové položky. 

     Novela vyhlášky MF, z důvodu změny zákona o hazardu, přinesla změnu čísla příjmové 

položky rozpočtové skladby. Ruší se položka 1351 – odvod z loterií a podobných her a nahra- 

zuje se položkou 1381 – daň z hazardních her. Obec Křenice objem finančních prostředků ve 

schváleném rozpočtu na rok 2017 na položce 1351 zrušila a převedla je na položku 1381. 

Usnesení č. 2017 – 03 – 03 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí záznam o změně rozpočtové položky ve schváleném 

rozpočtu na rok 2017. 

5. Schválení nájemní smlouvy s firmou Vodafone Czech Republc a.s. 

     Firma bude stavět pozemní vysílač ( ocelová věž o výšce 16 m a technologický kabinet na 

ocelovém rámu s přístřeškem ) na obecním pozemku p.č. 585  na „Kamenských vrškách“. Za 

zábor pozemku o výměře 20 m2 nám firma bude platit roční nájem 15 000,-Kč vždy do 

šestého měsíce příslušného kalendářního roku. Smlouva se uzavírá na dobu 15-ti let. 

Spotřebovanou elektrickou energii si bude firma hradit sama.  

Hlasování :   5   pro 

Usnesení č. 2017 – 03 – 04 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu č. KTKMN s firmou Vodafone Czech 

Republic a.s. na pronájem části obecního pozemku p.č. 585 v k.ú. Kámen z důvodu 



vybudování pozemního vysílače – zařízení pro přenos signálů sítě elektronických 

komunikací, zejména veřejné mobilní sítě. 

6. Nabídka na zhotovení odznaků obce. 

     Jedná se o odznáčky se znakem naší obce a s názvy obcí Křenice, Přetín, Kámen. Cena 

odznáčků je při 500 ks 24,-Kč/ks. 

Hlasování :   5  pro 

Usnesení č. 2017 – 03 – 05 

Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení propagačních odznáčků se znakem naší obce a 

s názvy obcí v počtu 500 ks. 

7. Žádost Škoda Teamu o povolení konání rallye. 

     Škoda Team Luby nám zaslal žádost o povolení konání rallye dne 16.9.2017. Úplná 

uzavírka trati „ Křenice – směr Biřkov – Zderaz – Kámen – Křenice „ bude v době od 12,30 

hod.  do 18,00 hod. V pátek 15.9.2017 budou v době od 13,00 – 20,00 hod projíždět vozidla 

obcemi za normálního provozu. V sobotu v době od 9,00 – 12,00 bude probíhat příprava 

tratě. 

Hlasování :  5  pro 

Usnesení č. 2017 – 03 – 06 

Zastupitelstvo obce povoluje úplnou uzavírku tratě dne 16.9.2017 od 12,30 hod do 18,00 

hod. z důvodu konání rallye. 

8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. KTKMN. 

     Jedná se o smlouvu s firmou Vodafone Czech Republic a.s.. Ke stavbě pozemního vysílače 

je potřeba přívodu elektrické energie. Tato se povede ze stávajícího el. sloupu u silnice 

elektrokabelem NN přes naše pozemky p.č. 585 a p.č. 587 v k.ú. Kámen v délce cca 300 m. 

Služebnost dle této smlouvy se zřizuje za jednorázovou úplatu ve výši 5 000,-Kč bez DPH. 

Hlasování :  5  pro 

Usnesení č. 2017 – 03 – 07 

Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. KTKMN 

s firmou Vodafone Czech Republic a.s. 

9. Odkup pozemku – ostatní ploccha – jiná plocha – p.č. 271/7 o výměře 481 m2 v k.ú. 

Křenice. 



     Jedná se o pozemek pod tribunou u fotbalového hřiště v Křenicích. Nynější vlastník je 

AGRO-KŘENICE s.r.o. Po domluvě s představiteli této firmy by obec mohla koupit tento 

pozemek za cenu 15,-Kč/m2. 

Hlasování :   5  pro 

Usnesení č. 2017 – 03 – 08 

Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku – ostatní plocha – jiná plocha – p.č. 271/7 o 

výměře 481 m2 v k.ú.Křenice za cenu 15,-Kč/1m2. 

9. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

    a) starostka informovala o akci „Svíčky za padlé“. Československá obec legionářská si nás 

dovolila oslovit a vyzvat k akci, kterou budou v den 100.výročí bitvy u Zborova uctěny její  

oběti. Z naší obce v bitvě u Zborova padl náš rodák Josef Hlávka. Obec se připojí ke 

vzpomínkovému aktu zapálením svíčky u pomníku padlých v obci Křenice dne 2.7.2017 

v 18,00 hod. 

    b) starostka informovala s plánovanou akcí – 4.retrojízda, aneb „ V čem jsme jezdili za 

socialismu“, která dne 12.8.2017 povede i přes naši obec. Jedná se o jízdu za plného 

silničního provozu s dodržením všech pravidel silničního provozu. Obcí projedou vozidla, se 

kterými jsme se mohli setkávat v letech 1948 – 1985 na našich silnicích. 

     c) starostka informovala o změně televizního vysílání – „ Povinná výměna televizí a set-top 

boxů spuštěním vysílání DVB-T2. Tato výměna by měla probíhat v době od 2018 – 2021. 

Hlavním důvodem je uvolnění části sítě pro mobilní internet. V současné době vysílání ve 

formátu DVB-T nebude použitelné, proto se budou muset televizory nebo set-top boxy 

vyměnit s podporou vysílání DVB-T2 a obrazovým formátem tzv. HEVC. 

      d) informace starostky o povinnosti EET pro spolky. Zatím pro spolky platí úleva, že 

nemusejí povinně na MF odesílat účtenky elektronickou cestou v případě, pokud přijímají 

hotové peníze při vedlejší činnosti. Tržby však nesmějí být vyšší než 175 000,-Kč za rok a 

nesmí tvořit více jak 5% celkových příjmů. Hlavní účel spolku musí být nepodnikatelský.         

V návrhu je též tzv. „obecná prospěšnost“, kdy by obec na základě usnesení o obecné 

prospěšnosti spolku, mohla vyjmout spolek z evidence tržeb. Ale o tomhle se ještě povedou 

diskuse. 

10. Diskuse. 

    a) p. V.Chval – bylo by třeba opravit cestu od silnice směrem ke mlýnu, jsou tam velké 

výtluky, mostek u silnice se bortí 

                 starostka – cestu je potřeba opravit v délce cca 130 m až do zátočiny, cestu 

opravíme buď ze svých prostředků, nebo si necháme udělat projekt a v příštím roce, pokud 



by byly vypsány nějaké dotace, tak bychom zažádali. Cesta už se měla opravovat v minulých 

letech, na obci je dřívější cenová nabídka na opravu. 

    b) p. Svobodová – bylo by potřeba opravit cestu od návsi směrem k č.p. 41, jsou tam velké 

výtluky 

                starostka – cestu opravovat nemůžeme, není v majetku obce 

    c) p. V Rejthar – za používání traktoru pro obec bych chtěl paušál např. 500,-Kč měsíčně. 

V loňském roce jsem za správu dětského hřiště nedostal odměnu, tak by se to vykompenzo- 

valo. 

                starostka – domluvíme se se všemi zastupiteli na úhradě paušálu 

     d) starostka – poděkovala všem za přípravu dětského dne 

        e) starostka – ještě jeden velkoobjemový odpad by se měl konat v podzimních měsících 

         f) p. Frýba – kontejner na Bio odpad umístěný na návsi v Křenicích hodně zapáchá, 

chtělo by ho přemístit někam jinam 

                       starostka – domluvíme a přemístíme 

          g) p. V Rejthar – v Kameni za čekárnou by se měla udělat odkládací plocha pro 

kontejnery, na stávajícím místě je problém s odvozem z důvodu sítě NN, nemohou 

kontejnery zvednout rukou na autě. A dále by bylo potřeba vyměnit rozmačkaný kryt kanálu. 

                       Starostka – budeme řešit 

         h) p. Svoboda – do zátočiny k č.p. 1 v Přetíně by to chtělo dát dva patníky, aby se 

nepřejížděla vpust kanalizace u domu 

                        starostka -  s touto opravou je počítáno 

        ch) p. Zdvořáková – co dělat s rybníkem, není žádný přítok, voda utíká přes čap, stává se 

z toho žumpa 

                        p. Vojtěch Chval – rybník se musí upustit, opravit čap, přítok do rybníka ( malý 

rybníček ) se musí probagrovat a utemovat díry od myší 

                         p. V. Chval -a kam dáme vybagrované bláto?  

                         starostka – nejprve se musíme domluvit na uložení bahna a následně na 

dalších pracích 

 

 



11. Usnesení a závěr. 

       Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání v 19,45 hod. 

Poděkovala všem za účast a popřála příjemné prožití letních měsíců. 

 

 

Zapsala :  Gabriela Bláhová DiS 

 

 

 

 

 

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

               Ověřovatelé                                                                                     Jana Vlčková  

                                                                                                                        starostka obce 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno :   

Sejmuto   : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 

 

 

 

 



SOUHRN   USNESENÍ 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 27.6.2017  od 18,00 hod.         

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Usnesení č. 2017 – 03 – 01 – Zastupitelstvo obce schvaluje upravený program zasedání.                                    

Usnesení č. 2017 – 03 – 02 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření 

                                                     č. 3 , 4/2017. 

Usnesení č. 2017 – 03 – 03 – Zastupitelstvo obce bere na vědomí záznam o změně rozpoč- 

                                                    tové položky ve schváleném rozpočtu na rok 2017.                                  

Usnesení č. 2017 – 03 – 04 – Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu č. KTKMN s 

                                                    firmou Vodafone Czech Republic a.s. na pronájem části obec- 

                                                    ního pozemku p.č. 585 v k.ú.Kámen, z důvodu vybudování po- 

                                                    zemního vysílače – zařízení pro přenos signálů sítě elektronic- 

                                                    kých komunikací, zejména veřejné mobilní sítě. 

Usnesení č. 2017 – 03 – 05 – Zastupitelstvo obce schvaluje zhotovení propagačních odznáč- 

                                                    ků se znakem naší obce a s názvy obcí v počtu 500 ks. 

Usnesení č. 2017 – 03 – 06 – Zastupitelstvo obce povoluje úplnou uzavírku tratě dne 16.9. 

                                                    2017 od 12,30 hod. do 18,00 hod., z důvodu konání rallye. 

Usnesení č. 2017 – 03 – 07 – Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě 

                                                    o zřízení služebnosti č. KTKMN s firmou Vodafone Czech 

                                                    Republic a.s. 

Usnesení č. 2017 – 03 – 08 – Zastupitelstvo obce schvaluje koupi pozemku –ostatní plocha- 

                                                    jiná plocha – p.č. 271/7 o výměře 481 m2 v k.ú.Křenice za cenu 

                                                    15,-Kč/1m2. 

 

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

         Vítězslav Chval                                                                                  Jana Vlčková 
     místostarosta obce                                                                             starostka obce 
 
 
Vyvěšeno : 

Sejmuto    : 

Vyvěšeno na el.úřední desce:   


