
ZÁPIS 
ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného dne 

07.01.2022 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Ing. Antonín 
                    Wollner, Michal Frýba, Mgr. Jan Kacíř, Jaroslav Zdvořák 
Ověřovatelé : Bc. Vlastimil Rejthar, Ing. Antonín Wollner 
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová, DiS 
 
Program :    1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele 
                      2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
                      3. Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých 
                          rozpočtových opatření během roku 2022 
                      4. Nabídka na uzavření Smlouvy o zajištění provozování veřejného 
                           pohřebiště 
                      5. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
                      6. Diskuse 
                      7. Souhrn usnesení a závěr 
                         

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka v 19,00 hod. Přivítala všechny přítomné, 
zkonstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určila ověřovatele zápisu p. Bc. Vlastimila Rejthara a p. 
Ing. Antonína Wollnera. Dále určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. 
Starostka p. Vlčková přečetla program zasedání a navrhla doplnit program 
o tyto body. Za bod 4) se vkládá bod 5)Žádost o dotaci od Spolku Bowling 
Přetín na činnost na rok 2022, bod 6) Žádost o dotaci od Spolku Bowling 
Přetín na akci na rok 2022, bod 7) Žádost o dotaci od SDH Křenice na 
činnost na rok 2022, bod 8) Žádost o dotaci od SDH Křenice na akci na rok 
2022, bod 9) Žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na činnost na rok 2022, 
bod 10) Žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na akci na rok 2022 a bod 11) 
Žádost o příspěvek na materiál na opravu části cesty p.č. 26/2 v k.ú. 
Křenice. Ostatní body se číselně posouvají. Starostka dala hlasovat o takto 
upraveném programu. 
Hlasování: 7 pro 
Usnesení č. 2022 – 01 – 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 14.12.2021. 
 

3. Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 
 opatření během roku 2022 
Projednávalo se již na minulém zastupitelstvu, kde se ale zastupitelé     
nedohodli na nové výši limitu při provádění rozpočtových opatření. 
Po zjištění informací se zastupitelstvo dohodlo na výši: limit 50 000,-Kč na 
jednotlivý paragraf v měsíci. 
Hlasování: 5 pro-Wollner, Rejthar, Chval, Zdvořák, Frýba 
                    2 se zdrželi – Kacíř, Vlčková 

Usnesení č. 2022 – 01 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022 s limitem  50 000,- Kč  
na jednotlivý paragraf v měsíci. 
 
       4.  Nabídka na uzavření Smlouvy o zajištění provozování veřejného 

             pohřebiště 

            Obec Vřeskovice obci nabídla uzavření smlouvy o zajištění provozování 
            veřejného pohřebiště. Každá obec pokud nemá vlastní pohřebiště je 
            povinna dle zákona o pohřebnictví uzavřít smlouvu s provozovatelem 
            pohřebiště v jiném místě. Zatím zastupitelstvo vezme tuto nabídku 
            na vědomí, bude se dále domlouvat. 

Usnesení č. 2022 – 01 – 03 
            Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí nabídku na uzavření 
           smlouvy o zajištění provozování veřejného pohřebiště s obcí Vřeskovice. 
             
      5.  Žádost o dotaci od Spolku Bowling Přetín na činnost na rok 2022 

           Žádost zaslána ve výši 7 000,- Kč. 
Hlasování: 5 pro – Rejthar, Wollner, Frýba, Zdvořák, Chval 
                    2 se zdrželi – Kacíř, Vlčková 
Usnesení č. 2022 – 01 – 04 

            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
            podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 pro Spolek 
            Bowling Přetín ve výši 7 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
            veřejnoprávní smlouvy č. 2/2022. 
 
 
 



      6.   Žádost o dotaci od Spolku Bowling Přetín na akci na rok 2022 

           Žádost zaslána ve výši 15 000,- Kč na věcné dary do bowlingového turnaje 
           a ostatní náklady spojené s touto akcí. 
           Hlasování: 5 pro – Rejthar, Wollner, Zdvořák, Frýba, Chval 
                               2 se zdrželi – Kacíř, Vlčková 
           Usnesení č. 2022 – 01– 05 
           Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
           podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2022 pro Spolek 
           Bowling Přetín ve výši 15 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
           veřejnoprávní smlouvy č. 3/2022. 
 
      7.  Žádost o dotaci od SDH Křenice na činnost na rok 2022 

            Žádost zaslána ve výši 25 000,- Kč. 
 Hlasování:  5 pro – Chval, Wollner, Frýba, Vlčková, Zdvořák                                

                                2 se zdrželi -  Kacíř, Rejthar 

 Usnesení č. 2022 – 01 – 06 
 Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 pro SDH 
Křenice ve výši 25 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní 
smlouvy č. 4/2022. 
 

       8. Žádost o dotaci od SDH Křenice na akci na rok 2022 

Žádost o dotaci zaslána ve výši 12 000,-Kč na akci „Hasičský bál“ 
Hlasování:  5 pro – Chval, Wollner, Frýba, Vlčková, Zdvořák                                
                    2 se zdrželi – Kacíř, Rejthar 
Usnesení č. 2022 – 01 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
podpory akcí spolků a neziskových organizací za rok 2022 pro SDH 
Křenice ve výši 12 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2022. 
 

     9.  Žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na činnost na rok 2022 

Žádost zaslána ve výši 25 000,- Kč. 
Hlasování: 5 pro – Vlčková, Chval, Frýba, Zdvořák, Wollner 
                    2 se zdrželi – Kacíř, Rejthar 
Usnesení č. 2022 – 01 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 pro TJ 
Sokol Křenice ve výši 25 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 6/2022. 



      10. Žádost o dotaci od TJ Sokol Křenice na akci na rok 2022 

Žádost zaslána ve výši 10 000,-Kč na akci „Memoriál Josefa Voráčka“ 
Hlasování: 5 pro – Wollner, Chval, Frýba, Zdvořák, Vlčková 
                    2 se zdrželi – Kacíř, Rejthar 
Usnesení č. 2022 – 01 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu 
podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2022 pro TJ Sokol 
Křenice ve výši 10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní 
smlouvy č. 7/2022. 

 
      11. Žádost o příspěvek na materiál na opravu části cesty p.č. 26/2 

            v. k.ú. Křenice 

            Žádost podána p. Zdvořákem, jednalo by se o příspěvek na materiál 
            v hodnotě cca 50 000,-Kč. 
            Hlasování: 6 pro – Vlčková, Kacíř, Chval, Rejthar, Wollner, Frýba 
                                1 se zdržel - Zdvořák 
            Usnesení č. 2022 – 01 – 10 
            Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o příspěvek na materiál 
            na opravu části cesty p.č. 26/2 v k.ú. Křenice ve výši cca 50 000,-Kč. 
 
      12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
            a) Finanční úřad Klatovy – informace o fungování úřadu 
             
             b) rezignace – Obecní úřad, k rukám starostky, obdržel rezignaci                   
                                  p. Mgr. Jana Kacíře na mandát člena zastupitelstva obce 
                                  Křenice ke dni 7.1.2022 
             Usnesení č. 2022 – 01 – 11 

             Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rezignaci p. Mgr. Jana   
             Kacíře na mandát člena zastupitelstva obce Křenice ke dni 7.1.2022 
 
             c) Dne 7.1.2022 skončila ve funkci účetní obce p. Gabriela Bláhová, Dis. 
            Usnesení č. 2022 – 01 – 12 

            Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí ukončení pracovního 
             poměru p. Gabriely Bláhové,DiS. ve funkci účetní obce Křenice 
             k  7.1.2022. 
 
             d) rezignace – dne 7.1.2022 rezignovala na zasedání zastupitelstva na   
                                 mandát člena zastupitelstva obce starostka p. Jana Vlčková. 
                                Zároveň předala písemnou rezignaci místostarostovi 
                                p. Chvalovi. Dále p. Vlčková předala místostarostovi čestné 



                              prohlášení o neexistenci trestního stíhání proti její osobě a 
                              žádost o výplatu odchodného, na které má podle zákona    
                              právo. Všechny tyto dokumenty prosí p. Vlčková zapsat do   
                              došlé pošty. Dále p. Vlčková poděkovala občanům 
                              za všechna ta léta, kdy dělala starostku. 
              Usnesení č. 2022 – 01 – 13 

              Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rezignaci p. Jany Vlčkové 
              na mandát člena zastupitelstva obce Křenice a zároveň bere na   
              vědomí doručení čestného prohlášení o neexistenci trestního stíhání   
              proti p. Janě Vlčkové a doručení žádosti p. Jany Vlčkové o výplatu                
              odchodného. 
 
       13.  Diskuse 

               p. Mgr. Jan Kacíř – poděkoval paní Janě Vlčkové za dosavadní práci,   
                                                 za všechno co pro obec udělala. 
 
               p. Jana Vlčková – prosím o předání obecního úřadu, proto se domluvte 
                                              kdy se vám to bude hodit. 
  
       14. Souhrn usnesení a závěr 

            Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání 
 v 19: 55 hod. Poděkovala všem za účast a popřála hodně zdraví. 

       
 
 
Zapsala : Gabriela Bláhová, DiS 
 
 
 
 
  ……………………………………………..                                   ……………………………………….. 
                ověřovatelé                                                             Vítězslav Chval                                  
                                                                                               místostarosta obce                                                                    
        
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 



SOUHRN  USNESENÍ 
 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 07.01.2022 od 19,00 hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022 s limitem 50 000,- Kč   
na jednotlivý paragraf v měsíci. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí nabídku na uzavření smlouvy o 
zajištění provozování veřejného pohřebiště s obcí Vřeskovice. 
             
Usnesení č. 2022 – 01 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 pro Spolek Bowling Přetín 
ve výši 7 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č.2/2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 01– 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2022 pro Spolek Bowling Přetín ve 
výši 15 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 pro SDH Křenice ve výši   
25 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
akcí spolků a neziskových organizací za rok 2022 pro SDH Křenice ve výši         
12 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 5/2022. 
 
 
 



Usnesení č. 2022 – 01 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 pro TJ Sokol Křenice ve 
výši 25 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 6/2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory 
akcí spolků a neziskových organizací na rok 2022 pro TJ Sokol Křenice ve výši  
10 000,-Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 7/2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o příspěvek na materiál              
na opravu části cesty p.č. 26/2 v k.ú. Křenice ve výši cca 50 000,-Kč. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 11 

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rezignaci p. Mgr. Jana Kacíře na 
mandát člena zastupitelstva obce Křenice ke dni 7.1.2022 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí ukončení pracovního poměru      
p. Gabriely Bláhové,DiS. ve funkci účetní obce Křenice k 7.1.2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 01 – 13 

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rezignaci p. Jany Vlčkové 
na mandát člena zastupitelstva obce Křenice a zároveň bere na vědomí 
doručení čestného prohlášení o neexistenci trestního stíhání proti p. Janě 
Vlčkové a doručení žádosti p. Jany Vlčkové o výplatu odchodného. 
 
 
 
 
   ………………………………………………                                     ……………………………………….. 
           Vítězslav Chval                                                                  
       místostarosta obce                                                             
 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto  : 
Vyvěšeno na el.úřední desce :   


