
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

31.08.2021 od 18,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Jaroslav Zdvořák,       
                    Ing. Antonín Wollner 
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř, Michal Frýba 
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Vítězslav Chval 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :    1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                      3. Rozpočtové opatření č. 2/2021 a č. 3/2021 
                      4. Prodej pozemku st.p.č.60 v k.ú. Přetín 
                      5. Návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA na rok 2021 
                      6. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.č. 174/1 
                           v k.ú. Křenice 
                       7. Žádost o zahrnutí pozemku p.č. 153/7 v k.ú. Křenice do 
                           územního plánu Křenice jako stavební pozemek 
                       8. Schválení Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec 
                       9. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                     10. Diskuse 
                     11. Souhrn usnesení a závěr 
                         

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,00 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 5 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Jaroslava Zdvořáka a p. 
Vitězslava Chvala. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnit program 
o tento bod. Za bod 8) se vkládá bod 9) Schválení dodatku č. 1 Servisní 
smlouvy - prodloužení. Ostatní body se číselně posouvají. Starostka dala 
hlasovat o takto upraveném programu. 
Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 05 – 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 01.06.2021. 



3. Rozpočtové opatření č. 2/2021 a č. 3/2021 
           Rozpočtové opatření č. 2/2021 bylo sestaveno k 31.05.2021 a schváleno            

starostkou. 
Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   3 509 107,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -    3 620 201,- Kč 

           Rozpočtové opatření č. 3/2021 bylo sestaveno k 30.06.2021 a schváleno            
starostkou. 
Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   3 569 107,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -    3 707 636,- Kč 

Usnesení č. 2021 – 05 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 2/2021 a č. 3/2021. 
 
       4.  Prodej pozemku st.p.č. 60 v k.ú. Přetín 

            Záměr na prodej pozemku byl řádně vyvěšen v době od 17.6.2021 
            do 3.7.2021. Jedná se o pozemek pod trafostanicí v Přetíně. Nikdo jiný 
            než ČEZ a.s. nabídku nedal, ČEZ akceptuje náš požadavek na cenu 
             3 600,-Kč. 
             Hlasování: 5 pro 
            Usnesení č. 2021 – 05 - 03 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kupní smlouvu s firmou 
            ČEZ Distribuce a.s. na pozemek st.p.č. 60 v k.ú. Přetín a zároveň 
            pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
      5.  Návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA na rok 2021 

            Jedná se o návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování 
            hudebních děl. Poplatek je stejný jako minulý rok, 6 582,-Kč/rok. 
            Hlasování: 5 pro 
            Usnesení č. 2021 – 05 – 04 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření licenční   
smlouvy s OSA na rok 2021 a zároveň pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
 

      6.   Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti na p.č.174/1 

            v k.ú. Křenice 

            Jedná se o obecní pozemek, kde se položil kabel k novému rodinnému 
            domu. Bude nám vyplacena jednorázová náhrada 1 000,-Kč. 

 
 
 



Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 05 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
            břemene – služebnosti na p.č. 174/1 v k.ú. Křenice a zároveň pověřuje 
            starostku podpisem této smlouvy. 
 
      7.  Žádost o zahrnutí pozemku p.č. 153/7 v k.ú. Křenice do územního plánu 

           Křenice jako stavební pozemek 

            Žádost zaslal p. Fencl, který má chalupu v Újezdci. Nejedná se o náš 
            pozemek. Žádá nás, zda-li, až obec bude dělat nový územní plán by bylo 
            možné tento pozemek zahrnout jako stavební. 

 Hlasování: 5 pro 

Usnesení č. 2021 – 05 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o zahrnutí pozemku 
p.č. 153/7 v k.ú. Křenice do územního plánu Křenice jako stavební 
pozemek. 
 

        8.  Schválení Směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec 

             Tato směrnice se musí schválit kvůli GDPR. 
             Hlasování: 5 pro 
             Usnesení č. 2021 – 05– 07 

             Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici pro nakládání 
             s osobními údaji pro obec. 
 
       9.  Schváleni dodatku č. 1 Servisní smlouvy - prodloužení 

Jedná se o smlouvu s firmou RICOH s.r.o.,od které máme tiskárnu. 
Tento dodatek se týká prodloužení smlouvy a vzhledem ke stáří zařízení a 
souvisejícím rostoucím provozním nákladům také navýšení poplatku za 
servis. 
Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 05 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č. 1 servisní smlouvy s 
firmou RICOH s.r.o. a zároveň pověřuje starostku podpisem tohoto 
dodatku. 
 

     10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
a) mše v Přetíně – 26.9.2021 
b) mše v Křenicích – 3.10.2021 
c)rybářské závody + jarmark – 2.10. 2021 v Přetíně 

 



     11. Diskuse 

            starostka – bylo by potřeba vybagrovat malý rybníček v Přetíně 

                 p. Wollner – zeptám se táty, jestli by na to teď měl čas 

             starostka – musíme se ještě domluvit, kam by se odvezlo bahno 

                                 a zemina a poté budeme řešit vybagrování nátoku do rybníka 

 
       12. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 19: 10 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 31.08.2021 od 18,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
 
 
Usnesení č. 2021 – 05 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2021 – 05 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 a  
č. 3/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 05 – 03 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kupní smlouvu s firmou ČEZ Distribuce 
a.s. na pozemek st.p.č. 60 v k.ú. Přetín a zároveň pověřuje starostku podpisem 
této smlouvy. 
 
Usnesení č. 2021 – 05 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření licenční   smlouvy s 
OSA na rok 2021 a zároveň pověřuje starostku podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 2021 – 05 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – 
služebnosti na p.č. 174/1 v k.ú. Křenice a zároveň pověřuje starostku 
podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 2021 – 05 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o zahrnutí pozemku p.č. 
153/7 v k.ú. Křenice do územního plánu Křenice jako stavební pozemek. 
 
Usnesení č. 2021 – 05– 07 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje směrnici pro nakládání s osobními údaji 
pro obec. 
 
 
 
 



Usnesení č. 2021 – 05 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje dodatek č. 1 servisní smlouvy s firmou 
RICOH s.r.o. a zároveň pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


