
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

19.01.2021 od 18,00 hod. Na OÚ Křenice 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar, 
                    Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř, Ing. Antonín Wollner 
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :    1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                      3. Vyhlášení záměru na pronájem obecních pozemků 
                      4. Schválení podání žádosti o dotaci z programu PSOV 2021 
                           na opravu komunikací 
                      5. Žádost o dotaci od Charitní pečovatelské služby Klatovy 
                           na rok 2021 
                      6. Žádost o dotaci od spolku TJ Sokol Křenice na činnost na rok 2021 
                      7. Žádost o dotaci od spolku TJ Sokol Křenice na akci na rok 2021                            
                      8. Žádost o dotaci od spolku SDH Křenice na činnost na rok 2021 
                      9. Žádost o dotaci od Spolku Bowling Přetín na činnost na rok 2021 

10. Žádost o dotaci od spolku Bowling Přetín na akci na rok 2021 
11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 

                       12. Diskuse 
                       13. Souhrn usnesení a závěr 
                         

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,00 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Jaroslava Zdvořáka a p. 
Michala Frýbu.. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání, nikdo neměl nic na 
doplnění programu. Starostka dala hlasovat o takto navrženém 
programu. 
Hlasování: 7 pro 
Usnesení č. 2021 – 01 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Starostka přečetla jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, 

které se konalo 15.12.2020. 



3. Vyhlášení záměru na pronájem obecních pozemků 
           31.1.2021 končí smlouva na pronájem obecních pozemků. Je potřeba 
           schválit vyhlášení záměru na pacht těchto pozemků. 
           Hlasování: 7 pro 
           Usnesení č. 2021 – 01 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na pacht 
           obecních pozemků za min.cenu 2 000,-/ha na dobu 10 let, p.č. a výměry 
           jsou přílohou záměru. 
             
      4.  Schválení podání žádosti o dotaci z programu PSOV 2021 na opravu 

            komunikací 
            Jedná se o komunikace p.č. 521/1 a 541/3 v k.ú. Křenice. 

Hlasování: 7 pro 
Usnesení č. 2021 – 01 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci z 
programu PSOV 2021 na opravu komunikací p.č. 521/1 a p.č. 541/3           
v k.ú. Křenice. 

     
      5.   Žádost o dotaci od Charitní pečovatelské služby Klatovy na rok 2021 
            Žádost byla podána ve výši 15 000,-Kč, starostka navrhla částku 
            6 000,- Kč. Charitní služba jezdí ke 3 lidem. 

Hlasování: 7 pro 
Usnesení č. 2021 – 01 – 04 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Charitní 
            pečovatelské služby Klatovy na rok 2021 ve výši 6 000,-Kč a zároveň 
            schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021. 

 
      6.   Žádost o dotaci od spolku TJ Sokol Křenice na činnosst na rok 2021 
            Žádost podána ve výši 25 000,-Kč. 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
Usnesení č. 2021 – 01 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost TJ Sokol Křenice o dotaci 
            na činnost spolku na rok 2021 ve výši 25 000,-Kč a zároveň schvaluje 
            sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021. 

 
     7.    Žádost o dotaci od spolku TJ Sokol Křenice na akci na rok 2021 
            Žádost podána na akci „Memoriál J. Voráčka“ ve výši 10 000,- Kč. 

Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
Usnesení č. 2021 – 01 – 06 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z  programu 



            podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2021 – TJ Sokol 
            Křenice ve výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní 
            smlouvy č. 3/2021. 
 
      8.  Žádost o dotaci od spolku SDH Křenice na činnost na rok 2021 
           Žádost podána ve výši 15 000,- Kč. 
           Hlasování: 6 pro, 1 se zdržel 
           Usnesení č. 2021 – 01 – 07 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od spolku SDH 
           Křenice na činnost na rok 2021 ve výši 15 000,- Kč a zároveň schvaluje 
           sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021. 
 
      9.  Žádost o dotaci od Spolku Bowling Přetín na činnost na rok 2021 
           Žádost podána ve výši 10 000,-Kč na startovné do amatérské bowlingové 
           ligy a na uspořádání bowlingového turnaje pro děti. 
           Hlasování: 6 pro, 1 se zdžel 
           Usnesení č. 2021 – 01 – 08 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Spolku Bowling Přetín 
           o dotaci na činnost spolku na rok 2021 ve výši 10 000,-Kč a zároveň 
           schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 5/2021. 
 
   10.   Žádost o dotaci od spolku Bowling Přetín na akci na rok 2021 
           Žádost podána na akci „Přetínský bowlingový turnaj“ - na věcné dary 
           do bowlingového turnaje ve výši 10 000,-Kč. 
           Hlasování: 5 pro, 2 se zdrželi 
           Usnesení č. 2021 – 01 – 09 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
           podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2021 – Spolek 
           Bowling Přetín ve výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
           veřejnoprávní smlouvy č. 6/2021. 
            
     11.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
            a) nový ceník od firmy Pošumavská odpadová s.r.o. - informace 
                od 1.1.2021 v platnosti nový odpadový zákon 
 
       12. Diskuse 
              Nebyly příspěvky. 
 
 
 



        13. Souhrn usnesení a závěr 
            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 

 v 18: 45 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 19.01.2021 od 18,00 hod. 
na OÚ Křenice 

 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje navržený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje vyhlášení záměru na pacht obecních 
pozemků za min.cenu 2 000,-/ha na dobu 10 let, p.č. a výměry jsou přílohou 
záměru. 
             
Usnesení č. 2021 – 01 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci z programu 
PSOV 2021 na opravu komunikací p.č. 521/1 a p.č. 541/3 v k.ú. Křenice. 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od Charitní pečovatelské 
služby Klatovy na rok 2021 ve výši 6 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost TJ Sokol Křenice o dotaci na 
činnost spolku na rok 2021 ve výši 25 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z  programu podpory 
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2021 – TJ Sokol Křenice ve výši    
10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci od spolku SDH Křenice 
na činnost na rok 2021 ve výši 15 000,- Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021. 
 
 
 



Usnesení č. 2021 – 01 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Spolku Bowling Přetín o dotaci 
na činnost spolku na rok 2021 ve výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 5/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 01 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2021 – Spolek Bowling Přetín ve 
výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 6/2021. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


