
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

14.12.2021 od 18,00 hod. na OÚ v Křenicích 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Ing. Antonín 
                    Wollner, Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř 
Omluveni:  Jaroslav Zdvořák 
Ověřovatelé : Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :    1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                      3. Rozpočtové opatření č. 7/2021 
                      4. Schválení rozpočtu obce Křenice na rok 2022 
                      5. Schválení směrnice pro provedení inventarizace za rok 2021 
                      6. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                      7. Diskuse 
                      8. Souhrn usnesení a závěr 
                         

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 18,00 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Michala Frýbu a p. Mgr. 
Jana Kacíře. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnit program 
o tyto body. Za bod 5) se vkládá bod 6) Schválení kompetence starostky k 
provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022, bod     
7) Revokace usnesení č. 2021-06-11 z 23.11.2021, bod 8) Komplexní 
pozemková úprava Trnčí- Žádost o souhlas s přičleněním pozemků a bod 
9) Upomínka – neuhrazená faktura. Ostatní body se číselně posouvají. 
Starostka dala hlasovat o takto upraveném programu. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2021 – 07 – 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 23.11.2021. 
 
 



3. Rozpočtové opatření č. 7/2021 
           Rozpočtové opatření č. 7/2021 bylo sestaveno k 30.11.2021 a schváleno            

starostkou. 
Příjmy v Kč  -  rozpočet po úpravě  -   4 864 960,- Kč 

Výdaje v Kč  -  rozpočet po úpravě -   5 019 148 ,- Kč 

Usnesení č. 2021 – 07 – 02 
           Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření     
           č. 7/2021. 
 
       4.  Schválení rozpočtu obce Křenice na rok 2022 

            S návrhem zastupitele seznámila starostka. 
Příjmy –  4 266 287,74,-Kč 
Výdaje – 4 266 287,74 ,-Kč 
Rozpočet je schvalován jako vyrovnaný. Rozpočet je přílohou k zápisu. 
Hlasování: 6 pro 

Usnesení č. 2021 – 07 – 03 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice                       
            na rok 2022. 
             
      5.  Schválení směrnice pro provedení inventarizace za rok 2021 

            Starostka obce seznámila zastupitele se směrnicí pro provedení     
            inventarizace za rok 2021. Bude provedena inventarizace veškerého   
            majetku, závazků, účtů do 29.1.2022. 

Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2021 – 07 – 04 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Směrnici pro provedení 
            inventarizace za rok 2021. 
 
      6.   Schválení kompetence starostky k provádění jednotlivých rozpočtových 

            opatření během roku 2022 

           Starostka má nyní pravomoc při provádění rozpočtových opatření - 
           500 000,- Kč na položku. Zastupitelstvo se nedohodlo na nové výši při 
           provádění rozpočtových opatření na položku. Zastupitelstvo schválilo 
           pouze kompetenci starostky k provedení závěrečného rozpočtového 
           opatření č. 8/2021 k 31.12.2021 s neomezeným limitem na položku 
           Hlasování pro schválení kompetence k provádění jednotlivých 
           rozpočtových opatření během roku 2022: 2 pro – Vlčková, Kacíř, 4 proti - 
           Chval, Rejthar, Wollner, Frýba 
           Hlasování pro schválení kompetence starostky k provedení závěrečného 
           rozpočtového opatření č. 8/2021 k 31.12.2021 s neomezeným limitem 



           na položku: 6 pro 
           Usnesení č. 2021 – 07– 05 
           Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje kompetenci starostky k 
           provádění jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022 . 
           Usnesení č. 2021 – 07 - 06 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starostky k provedení 
           rozpočtového opatření č. 8/2021 k 31.12.2021 s neomezeným limitem 
           na položku. 
 
      7.  Revokace usnesení č. 2021-06-11 z 23.11.2021 

            Projednávalo se na minulém zastupitelstvu. V zaslaném dopise byla 
            situace špatně vysvětlena, proto se zastupitelstvo rozhodlo jednat o   
            revokaci usnesení z minulého zasedání a situaci znovu projednat. 

 Hlasování:  5 proti – Chval, Wollner, Kacíř, Rejthar, Frýba, 1 se zdržel -   
 Vlčková 

 Usnesení č. 2021 – 07 – 07 
 Zastupitelstvo obce Křenice nerevokuje usnesení č. 2021-06-11 
 z 23.11.2021. 
 

       8. 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:  5 proti – Chval, Wollner, Kacíř, Rejthar, Frýba, 1 se zdržel - 
Vlčková 
Usnesení č. 2021 – 07 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o souhlas s KoPÚ Trnčí. 
 

     9.  Upomínka – neuhrazená faktura 

Jedná se o fakturu od firmy JH Servis Plus s.r.o. číslo 78/2021. 
Faktura není řádně doložena, nejsou doloženy vážní lístky, není podložena 
objednávkou ani ústní dohodou uzavřenou mezi zástupcem obce a 
dodavatelem, proto považujeme fakturu za neoprávněnou. Tuhle fakturu 
nezaplatíme. Zastupitelstvo bude hlasovat o neoprávněnosti fakturace. 
Hlasování: 6 pro 
Usnesení č. 2021 – 07 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje neoprávněnost fakturace a zaslání 
vyjádření na firmu JH Servis Plus s.r.o. 



      10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
a) nový ceník firmy Pošumavská odpadová s.r.o. - informace 
b) informace o změně jízdních řádů od 12.12.2021 – autobusová doprava 

            c) informace o Tříkrálové sbírce 
 
      11. Diskuse 

            Nebyly příspěvky. 
 
      12. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 19: 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 14.12.2021 od 18,00 hod. 
na OÚ v Křenicích 

 
 
 
 
Usnesení č. 2021 – 07 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2021 – 07 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 07 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2022. 
 
Usnesení č. 2021 – 07 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Směrnici pro provedení inventarizace   
za rok 2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 07– 05 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje kompetenci starostky k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022 . 
 
Usnesení č. 2021 – 07 - 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starostky k provedení 
rozpočtového opatření č. 8/2021 k 31.12.2021 s neomezeným limitem 
na položku. 
 
Usnesení č. 2021 – 07 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice nerevokuje usnesení č. 2021-06-11 z 23.11.2021. 
 
Usnesení č. 2021 – 07 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje žádost o souhlas s přičleněním 
pozemků do k.ú. Trnčí. 
 
 
 
 



Usnesení č. 2021 – 07 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje neoprávněnost fakturace a zaslání 
vyjádření na firmu JH Servis Plus s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                 Jana Vlčková 
       místostarosta obce                                                            starostka obce 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


