
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

04.03.2021 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, Michal Frýba 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :    1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                      3.  Schválení pachtýře na pacht obecních pozemků od 1.3.2021            
                      4. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                      5. Diskuse 
                      6. 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. 
Michala Frýbu. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnit program 
o tyto body. Za bod 3) se vkládá bod 4) Žádost o úpravu obecní příjezdové 
cesty a bod 5) Schválení nového dodavatele na akci: Křenice-oprava 
místních komunikací na pozemku p.č. 521/1 a  p.č. 541/3. Ostatní body se 
číselně posouvají. Starostka dala hlasovat o takto upraveném programu. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2021 – 03 – 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 23.02.2021. 
 

3. Schválení pachtýře na pacht obecních pozemků od 1.3.2021 
           Dne 16.2.2021 proběhlo otevírání obálek na pacht obecních pozemků. 
           Záměr na pacht pozemků byl vyvěšen na úřední desce, nabídky bylo 
           možné zasílat do 6.2.2021. 
            



            Nabídky zaslali tito uchazeči: 
                            Ing. Antotnín Wollner – 5 111,-Kč/ha 
                            Václav Bosák – 3 550,-Kč/ha 
                            Ing. Pavel Vrba – 6 255,-Kč/ha 
                            Jaroslava Zdvořáková – 3 650,- Kč/ha 
                            AgroKol s.r.o. - 4 250,- Kč/ha 
            Základním hodnotícím kritériem byly výše pachtovného s ohledem 
            zda-li se zájemce dostatečným způsobem stará o nemovitosti, které 
            již má ve svém užívání. 
            Z předložených nabídek byla hodnotící komisí vybrána jako nejvhodnější 
            nabídka od uchazeče Ing. Antonína Wollnera. 
            Starostka předala veškeré úkony ohledně propachtování těchto pozemků 
            p. místostarostovi.                                                      
            Vyjádření starostky: 
            Důvod pro nepodepsání zápisu hodnotící komise a hlasování 
            na zastupitelstvu obce proti: 
            1) Zastupitelé se nechovají s péčí řádného hospodáře. Rozdíl mezi 
                nejvyšší nabídkou a druhou nejvyšší nabídkou je 1 144,- Kč/ha. 
                Při výměře obecních pozemků 36,3992 ha dělá rozdíl pachtu 
                41 640,- Kč za rok, při propachtování pozemků na 10 let bude činit 
                rozdíl 416 400,- Kč. 
            2) Nesouhlas s odůvodněním zastupitelů (hodnotící komise), proč nebyl 
                vybrán pachtýř s nejvyšší nabídkou. 
 
            Hlasování: 4 pro, 1 proti, 1 se zdržel 
            Usnesení č. 2021 – 03 – 02 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pachtýře p. Ing. Antonína 
            Wollnera na pacht obecních pozemků od 1.3.2021 na dobu 10 let dle 
            výběru hodnotící komise ze dne 4.3.2021. Výše pachtovného bude 
            činit 5 111,- Kč/ha za rok. Veškerými úkony týkajícími se propachtování 
            pozemků (viz.příloha záměru) a zároveň podpisem smlouvy o pachtu se 
            pověřuje místostarosta obce p. Chval. Přílohou usnesení je protokol 
            o výběru pachtýře.         
             
      4.  Žádost o úpravu obecní příjezdové cesty 

            Žádost podali Adéla a Jakub Löschovi. Jedná se o cestu k pozemku 
            p.č. 172/5. Žádost odůvodňují tím, že finanční náklady na projekt a 
            vyřízení této obecní cesty, která byla dříve ostatní plochou, hradili oni a 
            dále tato cesta není jen pro ně, ale je z ní přístup ještě pro jeden dům 
            a vjezd na jejich zahradu. 



Usnesení č. 2021 – 03 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o úpravu obecní 
příjezdové cesty. 

     
      5.   Schválení dodavatele na akci: Křenice-oprava místních komunikací 
            na pozemku p.č. 521/1 a p.č. 541/3 
            Na minulém zastupitelstvu byla vybrána firma COLAS CZ a.s., tato firma 
            se vzdala nabídky, proto automaticky postupuju podle výběrového řízení 
            firma s druhou nejnižší nabídkou, což je firma EUROVIA Silba CS a.s. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2021 – 03 – 04 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci: Křenice - 
            oprava místních komunikací na pozemku p.č. 521/1 a p.č. 541/3 firmu 
            EUROVIA Silba CS a.s. a zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy 
            o dílo s touto firmou. Přílohou usnesení je protokol o výběru   
            nejvhodnější nabídky. 

 
      6.    Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
              Není žádná pošta. 
 
       7 . Diskuse 
              Nebyly příspěvky. 
 
       8. Souhrn usnesení a závěr 
            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 

 v 17: 35 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 04.03.2021 od 17,00 hod. 
na OÚ Křenice 

 
Usnesení č. 2021 – 03 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2021 – 03 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pachtýře p. Ing. Antonína Wollnera      
na pacht obecních pozemků od 1.3.2021 na dobu 10 let dle výběru hodnotící 
komise ze dne 4.3.2021. Výše pachtovného bude činit 5 111,- Kč/ha za rok. 
Veškerými úkony týkajícími se propachtování pozemků (viz.příloha záměru)    
a zároveň podpisem smlouvy o pachtu se pověřuje místostarosta obce            
p. Chval. Přílohou usnesení je protokol o výběru pachtýře.         
 
Usnesení č. 2021 – 03 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o úpravu obecní 
příjezdové cesty. 
 
Usnesení č. 2021 – 03 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodavatele na akci: Křenice - oprava 
místních komunikací na pozemku p.č. 521/1 a p.č. 541/3 firmu             
EUROVIA Silba CS a.s. a zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy 
o dílo s touto firmou. Přílohou usnesení je protokol o výběru nejvhodnější 
nabídky. 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


