
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

23.11.2021 od 18,00 hod. na OÚ v Křenicích 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Jaroslav Zdvořák,       
                    Ing. Antonín Wollner, Michal Frýba přišel v průběhu zasedání                  
                    na bod 12) 
Omluveni: Mgr. Jan Kacíř 
Ověřovatelé : Ing. Antonín Wollner, Bc. Vlastimil Rejthar 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :    1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                      3. Rozpočtové opatření č. 4/2021 a č. 5/2021 a č.6/2021 
                      4. Žádost o pokácení stromu-břízy na p.č. 522/2 v k.ú. Křenice 
                      5. Žádost o pokácení stromu-douglaska na st.p.č. 5 v k.ú. Křenice 
                      6. Žádost o finanční podporu Charitní pečovatelské služby na rok 
                           2022 
                      7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního   
                           systému odpadového hospodářství 
                      8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za 
                           obecní systém odpadového hospodářství 
                      9. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 
                            2022 
                     10. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 
                             2022 
                      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 5 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Ing. Antonína Wollnera a p. 
Bc. Vlastimila Rejthara. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnit program 
o tento bod. Za bod 10) se vkládá bod 11) Žádost o podporu zřízení 
nového baby-boxu v Klatovech a bod 12) Žádost o souhlas s přičleněním 
pozemků-komplexní pozemková úprava Trnčí. Ostatní body se číselně 
posouvají. Starostka dala hlasovat o takto upraveném programu. 



Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 06 – 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 31.08.2021. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 4/2021 , č. 5/2021 a č. 6/2021 
Rozpočtové opatření č. 4/2021 bylo sestaveno k 31.08.2021 a schváleno            

starostkou. 
Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   3 693 380,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   4 258 793 ,- Kč 

Rozpočtové opatření č. 5/2021 bylo sestaveno k 30.09.2021 a schváleno            
starostkou. 
Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   4 384 380,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   4 776 975,- Kč 
Rozpočtové opatření č. 6/2021 bylo sestaveno k 31.10.2021 a schváleno            

starostkou. 
Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   4 780 319,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 012 618,- Kč 
Usnesení č. 2021 – 06 – 02 

           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 4/2021, č. 5/2021 a č. 6/2021. 
 
       4.  Žádost o pokácení stromu-břízy-na p.č. 522/2 v k.ú. Křenice 

            Žádost podala p. Horáčková. Jedná se o jeden kus břízy na p.č. 26/2 
            (v pozvánce je omylem uvedeno jiné p.č.) v k.ú. Křenice. Zatím se kácet 
            nebude, příští rok se bude řešit s odbornou firmou. 
            Hlasování: 5 proti 
            Usnesení č. 2021 – 06 - 03 

            Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o pokácení stromu-bříza 
            na p.č. 26/2 v k.ú. Křenice, prořez a úprava stromu bude řešena 
             v příštím roce s odbornou firmou. 
 
      5.  Žádost o pokácení stromů-douglaska-na st.p.č. 5 v k.ú. Křenice 

            Žádost podal p. Bezděk. Jedná se o 2ks jedle douglasky na p.č. 17/2 

            (v pozvánce je omylem uvedeno jiné p.č.) v k.ú. Křenice. 
            Hlasování: 5 pro 
            Usnesení č. 2021 – 06 – 04 



Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o pokácení stromů- 
douglaska na p.č. 17/2 v k.ú. Křenice. 
 

      6.   Žádost o finanční podporu Charitní pečovatelské služby na rok 2022 

            Žádost podána ve výši 7 500,-Kč. Starostka navrhla částku 6 000,-Kč jako 
            byla poskytnuta minulý rok. Částka bude vyplacena v roce 2022. 

Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 06 – 05 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o finanční podporu 
            Charitní pečovatelské služby na rok 2022 ve výši 6 000,-Kč a zároveň 
            schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 1/2022. 
 
      7.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému 

           odpadového hospodářství 
            Jedná se o vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového 
            hospodářství. Ve vyhlášce je např. uvedeno, kde se odpad shromažďuje, 
            kde jsou sběrná místa, jak funguje v obci svoz nebezpečného, 
            velkoobjemového a komunálního odpadu.   

 Hlasování: 5 pro 

Usnesení č. 2021 – 06 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 

        8.  Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní 
            systém odpadového hospodářství 
             V této vyhlášce je např. uvedeno kdo je poplatníkem místního poplatku 
             za odvoz odpadu, jaká jsou osvobození od tohoto poplatku a jaká 
             je sazba tohoto poplatku. 
             Hlasování: 5 pro 
             Usnesení č. 2021 – 06– 07 

             Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
             č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového 
             hospodářství. 
 
       9.  Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 

            Starostka přečetla pravidla programu podpory sportu, hasičů a   
            neziskových organizací. Jedná se o prostředky na podporu činnosti 
            sportovních organizací a neziskových organizací. 

 Hlasování: 5 pro 
 Usnesení č. 2021 – 06 – 08 



            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory sportu, hasičů     
            a neziskových organizací na rok 2022. 
 
     10.  Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na  rok 2022 

            Starostka přečetla pravidla programu podpory akcí spolků. Jedná se o 

            prostředky na podporu kulturních, sportovních a dalších společenských 
            akcí. 

Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 06 – 09 

           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory akcí spolků na 
           rok 2022. 
 
      11. Žádost o podporu zřízení nového baby-boxu v Klatovech 

V Klatovech byl zřízen nový modernější baby-box. Byli jsme požádáni o 
příspěvek ve výši 1 000,-Kč. 
Hlasování: 5 pro 
Usnesení č. 2021 – 06 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu zřízení nového 
baby-boxu v Klatovech ve výši 1 000,-Kč a zároveň pověřuje starostku 
podpisem veřejnoprávní smlouvy. 
 

     12. Žádost o souhlas s přičleněním pozemků-komplexní pozemková úprava 

            Trnčí 
Státní pozemkový úřad, pobočka Klatovy provádí přípravné práce pro 
zahájení řízení o Komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Trnčí. Na 
základě připomínek KÚ došlo k návrhu rozšíření obvodu o část k.ú. 
Křenice a část k.ú. Přetín. Tento návrh nám zasílají k posouzení. 
Hlasování: 6 proti 
Usnesení č. 2021 – 06 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o souhlas s přičleněním 
pozemků do k.ú. Trnčí. 
 

     13. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
a) územní plán – informace o nabídce na zpracování 
b) informace o vodovodu – propojení skupinových vodovodů Nýrsko-   
     Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a Plzeň 

 
     14. Diskuse 

            Nebyly příspěvky. 
 



       15. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 19: 30 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 23.11.2021 od 18,00 hod. 
na OÚ v Křenicích 

 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021,    
č. 5/2021 a č. 6/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 03 

Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o pokácení stromu-bříza 

na p.č. 26/2 v k.ú. Křenice, prořez a úprava stromu bude řešena v příštím roce 
s odbornou firmou. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o pokácení stromů-douglaska na 
p.č. 17/2 v k.ú. Křenice. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o finanční podporu Charitní 
pečovatelské služby na rok 2022 ve výši 6 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2022. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021      
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. 
 
Usnesení č. 2021 – 06– 07 

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021      
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory sportu, hasičů     
a neziskových organizací na rok 2022. 
 
 



Usnesení č. 2021 – 06 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program podpory akcí spolků                 
na rok 2022. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu zřízení nového      
baby-boxu v Klatovech ve výši 1 000,-Kč a zároveň pověřuje starostku 
podpisem veřejnoprávní smlouvy. 
 
Usnesení č. 2021 – 06 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o souhlas s přičleněním 
pozemků do k.ú. Trnčí. 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


