ZÁPIS
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne
23.02.2021 od 17,00 hod. na OÚ Křenice
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Bc. Vlastimil Rejthar,
Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Ing. Antonín Wollner
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS
Program : 1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtové opatření č. 9/2020
4. Schválení střednědobého výhledu na roky 2022-2024
5. Schválení dodavatele na akci:Křenice-oprava místních komunikací
na pozemku p.č.521/1 a p.č. 541/3
6. Schválení pachtýře na pacht obecních pozemků od 1.3.2021
7. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní
obslužnosti
8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
9. Diskuse
10. 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. Jaroslava Zdvořáka a p.
Ing. Antonína Wollnera. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou.
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání. Místostarosta p. Chval
navrhl přesunutí bodu č. 6 na příští zastupitelstvo, které se bude konat
4.3. 2021. Ostatní body se číselně posouvají. Starostka dala hlasovat o
takto upraveném programu.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2021 – 02 – 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 19.01.2021.

3. Rozpočtové opatření č. 9/2020
Rozpočtové opatření č. 9/2020 bylo sestaveno k 31.12.2020 a schváleno
starostkou.
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě - 6 557 410,- Kč
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě - 7 471 744,- Kč
Usnesení č. 2021 – 02 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 9/2020.
4. Schválení střednědobého výhledu na roky 20222-2024
Obec má zpracovaný výhled jen do roku 2021, z tohoto důvodu je
potřeba schválit nový střednědobý výhled.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2021 – 02 – 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022-2024.
5. Schválení dodavatele na akci: Křenice-oprava místních komunikací
na pozemku p.č. 521/1 a p.č. 541/3
Dne 16.2.2021 proběhlo výběrové řízení, komise se sešla na OÚ a sepsala
protokol o výběru nejvhodnější nabídky. Nabídku zaslalo 5 firem:
STREET s.r.o. - 965 487,54 Kč bez DPH
COLAS CZ a.s. - 689 153,70 Kč bez DPH
JSF Stavební s.r.o. - 1 018 806,96 Kč bez DPH
Silnice Klatovy a.s. - 938 011,36 Kč bez DPH
EUROVIA Silba CS a.s. - 897 004,19 Kč bez DPH
Byla vybrána firma COLAS CZ a.s.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2021 – 02 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci: Křenice oprava místních komunikací na pozemku p.č. 521/1 a p.č. 541/3 firmu
COLAS CZ a.s. a zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo
s touto firmou. Přílohou usnesení je protokol o výběru nejvhodnější
nabídky.
6. Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti
Žádost podána ve výši 8 976,-Kč, Plzeňský kraj tuto žádost zasílá každý
rok.
Hlasování: 6 pro

Usnesení č. 2021 – 02 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Plzeňského kraje o dotaci
na územní dopravní obslužnost ve výši 8 976 Kč a zároveň pověřuje
starostku podpisem této smlouvy.
7. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
a) zpráva o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na teritoriu
OOP Švihov
b) informace o vybrané částce – Tříkrálová sbírka
8 . Diskuse
Nebyly příspěvky.
9. Souhrn usnesení a závěr
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání
v 17: 30 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví.

Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS

……………………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

………………………………………..
Jana Vlčková
starostka obce

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 23.02.2021 od 17,00 hod.
na OÚ Křenice
Usnesení č. 2021 – 02 – 01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
Usnesení č. 2021 – 02 – 02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020.
Usnesení č. 2021 – 02 – 03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2022-2024.
Usnesení č. 2021 – 02 – 04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci: Křenice - oprava
místních komunikací na pozemku p.č. 521/1 a p.č. 541/3 firmu COLAS CZ a.s.
a zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s touto firmou.
Přílohou usnesení je protokol o výběru nejvhodnější nabídky.
Usnesení č. 2021 – 02 – 05
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost Plzeňského kraje o dotaci
na územní dopravní obslužnost ve výši 8 976 Kč a zároveň pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.

………………………………………………
Vítězslav Chval
místostarosta obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

………………………………………..
Jana Vlčková
starostka obce

