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 ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 
dne 25.02.2022 od 20,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Vítězslav Chval, Bc. Vlastimil Rejthar, Ing. Antonín Wollner, Michal 
Frýba, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková, Jakub Lösch 
 
Ověřovatelé : Ing.Antonín Wollner, Jakub Lösch 
Zapisovatelka : Hana Zdvořáková 

 

 

 Program :  

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  
3. SÚSPK – „Povolení k pokácení z důvodu nevhodného stavu stromů“ – 
topoly u silnice Přetín-Křenice 
4. Dotace a projekt - workoutové hřiště na parcele č.169/20, kú Křenice 
5. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.  
6. Diskuse.  
7. Souhrn usnesení a závěr. 

 

  



 
  

1) Zahájení 
Zasedání zahájil starosta v 20,00 hod. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že 
je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil 
ověřovatele zápisu Ing.Antonína Wollnera, Jakuba Lösche. Dále určil 
zapisovatelku Hanu Zdvořákovou. 
Starosta p. Rejthar přečetl program zasedání a navrhl doplnit program o tyto 
body: 
Za bod 4) se vkládá:  
 
Bod 5) Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti 
území Plzeňského kraje pro rok 2022 v hodnotě 8.888Kč. 
 
Ostatní body se číselně posouvají. Starosta dal hlasovat o takto upraveném 
programu. 
Hlasování:   7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –03 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

 
 
 

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, 
které se konalo 28.1.2022. 

 
 

3) SÚSPK – „Povolení k pokácení z důvodu nevhodného stavu stromů“ – 
topoly u silnice Přetín-Křenice 
- jedná se o 39ks topoly čeré sloupovité o obvodech kmenů ve výšce 130cm nad 
zemí 156-290cm. 
 
Hlasování:   7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –03 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pokácení dřevin – 39ks topolů u silnice 
mezi obcemi Křenice-Přetín, tedy rostoucích mimo les dle paragrafu 8 odst.1 
ČNR č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
 



 

4) Dotace a projekt - workoutové hřiště na parcele č.169/20, kú Křenice 

Starosta obce seznámil zastupitele se záměrem, projektem a žádostí o dotaci. 
 
Hlasování:   7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –03 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje výstavbu workoutového hřiště na 

parcele č.169/20 v kú Křenice dle projektu ve výši 394.332 Kč za podmínky 

úspěšnosti dotační výzvy PSOV PK 2022. 

 

 

5) Žádost o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje pro rok 2022 v hodnotě 8.888Kč. 
 
Hlasování:   7   pro  0   proti  0   zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –03 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2022 a zároveň pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 

 

6) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 

Dotaz na odkup pozemku 585v kú Kámen- Vantage Towers 

Dotaz na odkup pozemku k výstavbě rodinného domu – 700m2 až 1000m2 

Nabídka prezentace v publikaci  Plzeňský kraj, města a obce 

Nabídka revizí a kontrol od společnosti Topenářský servis s.r.o. a 

společenství kominíků a topenářů. 

-kontrola a čištění komínu =400,-  

-revize kotle na tuhá paliva = 800,- 

 

 

 

 

 

 



7) Diskuse 
Občan – funguje rozhlas ? 
Starosta - ještě není 100% funkční, je servisován a hledá se příčina nefunkčnosti. 
Momentálně jsou k dispozici informace na těchto informačních kanálech : úřední 
desky a webové stránky.  
 
Občan – bude možné zařadit i jiné prvky do připravovaného projektu Workout 
hřiště ? 
Starosta – projekt k dotační výzvě byl již podán. Pokud bude zájem o dodání 
jiných prvků bude to předmětem jednání zastupitelstva mimo dotační výzvu. 
 
Občan – jak bude prováděna údržba zeleně? Z minulých let je evidentní, že jeden 
pracovník je na tři obce málo. 
Starosta – jsme si toho vědomi, je tedy nutností oslovit další vhodné pracovníky 
o tento post.  
 

 

8) Souhrn usnesení a závěr 

Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání v 20:40 hod. 
Poděkoval všem za účast. 
 
Zapsala : Hana Zdvořáková 
 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Jakub Lösch, Ing. Antonín Wollner 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 

Vyvěšeno / e-deska:                 / 

Sejmuto: 

  



SOUHRN  USNESENÍ 
ze zasedání OZ obce Křenice konaného  

dne 25.02.2022 od 20,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 

 
Usnesení č. 2022 –03 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

Usnesení č. 2022 –03 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pokácení dřevin – 39ks topolů u silnice 
mezi obcemi Křenice-Přetín, tedy rostoucích mimo les dle paragrafu 8 odst.1 
ČNR č 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění. 
 
Usnesení č. 2022 –03 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje výstavbu workoutového hřiště na 

parcele č.169/20 v kú Křenice dle projektu ve výši 394.332 Kč za podmínky 

úspěšnosti dotační výzvy PSOV PK 2022. 

Usnesení č. 2022 –03 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí účelové dotace na zajištění 

dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2022 a zároveň pověřuje 

starostu k podpisu smlouvy. 

 
 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Jakub Lösch, Ing. Antonín Wollner 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 

Vyvěšeno / e-deska:                 / 

Sejmuto: 


