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 ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 
dne 28.01.2022 od 19,00 hod. v budově OÚ Křenice 
 
Přítomni :  Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Ing. Antonín Wollner, Michal 
Frýba, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková, Jakub Lösch 
 
Ověřovatelé : Michal Frýba, Jaroslav Zdvořák 
Zapisovatelka : Hana Zdvořáková 

 

 
 Program :  

1.Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2.Kontrola usnesení z minulého zasedání.  
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce Křenice - náhradníci.  
4. Způsob provedení volby nového starosty z důvodu rezignace, dále 
předsedy finančního výboru a členů kontrolního a finančního výboru.  
5. Volba starosty  
6. Volba kontrolního a finančního výboru.  
a) náhradník za původního člena kontrolního výboru  
b) volba předsedy finančního výboru  
c) volba člena finančního výboru  
7. Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu  
do manželství - změna z důvodu rezignace  
8. pozice účetní obce– sepsání pracovní smlouvy  
9. AK Halík – sepsání smlouvy o poskytování právních služeb  
10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.  
11. Diskuse.  
12. Souhrn usnesení a závěr. 

 

  



 
  

1) Zahájení 
Zasedání zahájil místostarosta v 19,00 hod. Přivítal všechny přítomné, 
zkonstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou 
usnášeníschopní. Určil ověřovatele zápisu Michala Frýbu, Jaroslava Zdvořáka. 
Dále určil zapisovatelku Hanu Zdvořákovou. 
Místostarosta p. Chval přečetl program zasedání a navrhl doplnit program o tyto 
body: 
Za bod 9) se vkládá:  
bod 10)Rozpočtové opatření č.8/2021. 
 
Ostatní body se číselně posouvají. Místostarosta dal hlasovat o takto upraveném 
programu. 
Hlasování:   7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –02 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Místostarosta přečetl jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, 
které se konalo 7.1.2022. 

3) Složení slibu členů zastupitelstva - náhradníci 
Místostarosta p. Chval přečetl znění slibu zastupitele obce Křenice, náhradní 
členové zastupitelstva složili svůj slib do jeho rukou vyslovením slova „slibuji“. 
Toto stvrdili podpisem ( jmenovitě J.Lösch, H.Zdvořáková). 
Usnesení č. 2022 –02 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu náhradních členů 

zastupitelstva obce Křenice. 

4) Způsob provedení volby nového starosty z důvodu rezignace, dále 
předsedy finančního výboru a členů kontrolního a finančního výboru  
Místostarosta obce p. Chval navrhl veřejnou volbu. 
 
Hlasování:   7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
Usnesení č. 2022 –02 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby starosty, dále 

předsedy finančního výboru a členů kontrolního a finančního výboru 

 



5) Volba starosty 
Návrh na starostu obce Křenice podal p. Ing.Antonín Wollner.  
Navrhl p. Bc.Vlastimil Rejthara. 
 
Hlasování:  6   pro  0   proti  1   zdrželi se (V.Rejthar) 
Usnesení č. 2022 –02 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje starostou obce p. Bc.Vlastimila Rejthara. 

6) Volba kontrolního a finančního výboru: 

a) náhradník za původního člena kontrolního výboru  
Starosta  navrhl na člena kontrolního výboru p. Hanu Zdvořákovou. 
 
Hlasování:  6   pro  0   proti  1   zdrželi se (H.Zdvořáková) 
Usnesení č. 2022 –02 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje náhradního člena kontrolního výboru 

paní Hanu Zdvořákovou. 
(*nyní tedy ve složení: předseda J.Zdvořák a členové H.Zdvořáková,  
J.Lösch) 
 
b) volba předsedy finančního výboru  
Starosta navrhl na předsedu finančního výboru p.Ing. Antonína Wollnera. 

 
Hlasování:  6   pro  0   proti  1   zdrželi se (A.Wollner) 
Usnesení č. 2022 –02 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedu finančního výboru pana  
Ing.Antonína Wollnera. 
 
c) volba člena finančního výboru  
Starosta navrhl na člena finančního výboru pana Libora Tomana. 
 
Hlasování:  7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
Usnesení č. 2022 –02 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena finančního výboru pana Libora 
Tomana. 

(*nyní tedy ve složení: předseda Ing.A.Wollner a členové M.Frýba, 
L.Toman) 
 
 



7) Schválení pověření k přijímání prohlášení o vstupu  do manželství - 
změna z důvodu rezignace  
Z důvodu rezignace bývalé starostky zastane tuto roli nově zvolený starosta. 
 
Hlasování:  6   pro  0   proti  1   zdrželi se (V.Rejthar) 
Usnesení č. 2022 –02 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o vstupu 
do manželství pro novězvoleného starostu. 
 

8) pozice účetní obce– sepsání pracovní smlouvy  
Starosta navrhl na pozici účetní obce paní Ing.Jiřinu Kopfovou. 

 
Hlasování:  6   pro  0   proti  1   zdrželi se (A.Wollner) 
Usnesení č. 2022 –02 –09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje paní Ing. Jiřinou Kopfovou na pozici 
účetní obce a zároveň schvaluje sepsání pracovní smlouvy. 
 

9) AK Halík – sepsání smlouvy o poskytování právních služeb  
Z důvodu právní ochrany obce je nutné sepsání smlouvy o poskytování právních 
služeb. 
 
Hlasování:  7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
Usnesení č. 2022 –02 –10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje sepsání smlouvy o poskytování  právních 
služeb s advokátní kanceláří Halík. 
 

10) Rozpočtové opatření č.8/2021 
Rozpočtové opatření č. 8/2021 bylo sestaveno k 31.12.2021 a schváleno 
místostarostou obce p. Vítězslavem Chvalem. 
Příjmy v Kč - rozpočet po úpravě –  5.337.736,59 ,- Kč 
Výdaje v Kč - rozpočet po úpravě –  4.455.778,50 ,- Kč 
Usnesení č. 2022 – 02 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021. 
 

11) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
a) SÚSPK – topoly 39ks „Povolení k pokácení z důvodu nevhodného stavu 
stromů“ u silnice Přetín-Křenice  – zastupitelstvo vzalo na vědomí a bude 
zařazeno do programu na příští zasedání OZ. 
 
b) úřední hodiny – menší změna – přesun z úterý na středu – stejný čas 



Tzn. středa 17:00-19:00 a sobota 9:00-12:00 
 
c) Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje – dotační 
programy - zastupitelstvo vzalo na vědomí 
 
12) Diskuse 
a) starosta : proč vznikla černá skládka BIO odpadu pod p. Mikulášem 
u sv.Jána a kdo ji povolil? Není možné akceptovat skládku uvnitř vsi. Pro 
tyto případy je nutné požádat obecní zastupitelstvo o zajištění kontejneru 
pro BIO odpad. Aranžmá by bylo podobné jako u velkoobjemového odpadu. 
Po přistavení kontejneru by následovalo jeho naplnění v řádu dnů a odvoz. 
 
b) starosta : zahájení komunikace s projektantem ohledně možnosti využití 
budovy „staré školy“ – tj. Křenice 48 – bývalé budovy OÚ.  
 
13) Souhrn usnesení a závěr 

Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání v 20:36 hod. 
Starosta poděkoval všem stávajícím a také nově příchozím zastupitelům, že mají 
chuť i nadále hájit zájmy obce a v neposlední řadě také zájmy občanů. Velké 
poděkování patří také nastupující paní účetní, neboť právě ona prokázala svoji 
vhodnost na tento post tím, že se dokázala zorientovat v této nelehké době 
a všechny administrativní úkony vyřídit v zákonem daných lhůtách. 
 
Zapsala : Hana Zdvořáková 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Michal Frýba , Jaroslav Zdvořák 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

………….………………………………………… 
Bc.Vlastimil Rejthar 

starosta obce 

 

Vyvěšeno / e-deska:                 / 

Sejmuto: 



SOUHRN  USNESENÍ 
ze zasedání OZ obce Křenice  

konaného dne 28.01.2022 od 19,00 hod. v budově OÚ Křenice 
 
 
 

Usnesení č. 2022 –02 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

Usnesení č. 2022 –02 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu náhradních členů 

zastupitelstva obce Křenice. 

Usnesení č. 2022 –02 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby starosty, dále 

předsedy finančního výboru a členů kontrolního a finančního výboru 

Usnesení č. 2022 –02 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje starostou obce p. Bc.Vlastimila Rejthara. 

Usnesení č. 2022 –02 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje náhradního člena kontrolního výboru 

paní Hanu Zdvořákovou. 
 
Usnesení č. 2022 –02 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedu finančního výboru pana  
Ing.Antonína Wollnera. 
 
Usnesení č. 2022 –02 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena finančního výboru pana Libora 
Tomana. 
 
Usnesení č. 2022 –02 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o vstupu 
do manželství pro novězvoleného starostu. 
 
Usnesení č. 2022 –02 –09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje paní Ing. Jiřinou Kopfovou na pozici 
účetní obce a zároveň schvaluje sepsání pracovní smlouvy. 
 



Usnesení č. 2022 –02 –10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje sepsání smlouvy o poskytování  právních 
služeb s advokátní kanceláří Halík. 
 
Usnesení č. 2022 – 02 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021. 
 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Michal Frýba , Jaroslav Zdvořák 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

………….………………………………………… 
Bc.Vlastimil Rejthar 

starosta obce 

 

Vyvěšeno / e-deska:                 / 

Sejmuto: 

 


