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 ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 
dne 10.05.2022 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Vítězslav Chval, Michal Frýba, Jakub Lösch, Bc.Vlastimil Rejthar, 
Ing.Antonín Wollner, Hana Zdvořáková 
Omluveni :  Jaroslav Zdvořák 
 
Ověřovatelé : Michal Frýba, Vítězslav Chval 
Zapisovatelka : Hana Zdvořáková 

 

Program :  

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  
3. Rozpočtové opatření č. 1/2022 
4. Rozpočtové opatření č. 2/2022 
5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021 
6. Návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2021 
7. Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
Křenice za rok 2021 
8. Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2021 
9. Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci : Workout hřiště 
10. Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí z.s. 
11. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE–středisko Západní Čechy 
12. Návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA na rok 2022 
13. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
14. Diskuse 
15. Souhrn usnesení a závěr 
 

  



 
  

1) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta v 19,00 hod. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že 
je přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil 
ověřovatele zápisu Michala Frýbu a Vítězslava Chvala. Dále určil zapisovatelku 
Hanu Zdvořákovou. 
Starosta p. Rejthar přečetl program zasedání a navrhl doplnit program o tyto 
body: 
Za bod 12) se vkládá:  
 
Bod 13) Návrh na uzavření smlouvy se společností D.A.S. Rechtsschutz – právní 
ochrana pro samosprávné celky „obce“ 
 
Ostatní body se číselně posouvají. Starosta dal hlasovat o takto upraveném 
programu. 
Hlasování:     6  pro  0  proti  0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –04 –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 25.2.2022. 
 
 

3) Rozpočtové opatření č. 1/2022 
Rozpočtové opatření č. 1/2022 bylo sestaveno k 12.2.2022 a schváleno 
starostou. 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2022 –04 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022. 
 

4) Rozpočtové opatření č. 2/2022 
Rozpočtové opatření č. 2/2022 bylo sestaveno k 16.4.2022 a schváleno 
starostou. 



 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2022 –04 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022. 
 
 

5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021 
Starosta přečetla zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za 
rok 2021. Přezkoumání proběhlo 1.3. fyzicky na OÚ Křenice. 
  
Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky byly zjištěny následující méně 
závažné chyby a nedostatky : Obec nezveřejnila do 15 dnů ode dne jejího 
uzavření smlouvy o opravě místních komunikací (prováděno v roce 2020). Obec 
zveřejnila uvedené Smlouvy o dílo na elektronické úřední desce dne 21.5.2020 
a v registru smluv dne 9.6.2020. Závažné chyby a nedostatky nebyly zjištěny. 
 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 byly zjištěny méně závažné chyby a 
nedostatky a také závažné chyby a nedostatky, na základě nichž byly přijata 
nápravná opatření, neuvádí se zjištěná rizika dle §10 odst. 4 písm. a) zákona č. 
420/2004 Sb. Dluh územního celku za poslední 4 rozpočtové roky podle právního 
předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost je nulový. Přezkoumání 
provedly kontrolorky Plzeňského kraje. 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2022 – 04 - 04 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021. 

 

 

6) Návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2021. 
S návrhem seznámil přítomné starosta. Všechna data jsou k 31.12.2021.  
Celkové skutečné rozpočtové příjmy činily 5.337.736,42 Kč a rozpočtové výdaje 
4.455.776,71 Kč.  
Stavy účtů u : 



ČNB  =    643.397,03 Kč 
KB   = 7.580.080,72 Kč 
ČS   =    328.328,91 Kč  
celkem účty = 8.551.806,66 Kč. 
 
Pokladní hotovosti  = 106.429 Kč 
Závazky   =   87.033,33 Kč 
Majetek obce byl fyzicky a dokladově překontrolován, nebyly zjištěny žádné 
inventarizační rozdíly.  
Obec obdržela v roce 2021 dotace ve výši 360.000 Kč. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh Závěrečného účtu obce Křenice za 
rok 2021 s výhradou, na základě níž přijímá nápravná opatření. 
 
 

7) Nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 
ÚSC Křenice za rok 2021 
Při přezkoumání hospodaření za rok 2021 byly zjištěny méně závažné chyby a 
nedostatky a závažné chyby a nedostatky. 
 Viz Nápravná opatření -  
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nápravná opatření ke Zprávě o výsledku 
přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021. 
 
 

8) Schválení účetní závěrky obce Křenice za rok 2021 
Ke schválení byly předloženy dokumenty: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Výkaz 
o plnění rozpočtu, vše k 31.12.2021, dále Závěrečný účet obce za rok 2021,  
zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 
a Inventarizační zpráva za rok 2021. 
 
Výnosy celkem  = 5.496.003,44  Kč 
Náklady celkem = 4.737.327,20  Kč 
Obec hospodařila v roce 2021 se ziskem 758.876,24 Kč. 



 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice 
za rok 2021. 
 
 

9) Schválení přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci : Workout hřiště 
Obec získala dotaci od Plzeňského kraje na Workout hřiště v Křenicích ve výši 
250.000,-. Je potřeba schválit přijetí dotace a pověřit starostu podpisem smlouvy 
o poskytnutí dotace. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na 
akci: „Křenice-Workout hřiště“ a zároveň pověřuje starostu podpisem Smlouvy 
o poskytnutí účelové dotace. 
 
 

10) Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí z.s. 
Linka bezpečí z.s. zaslala žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 
Kč. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. na 
rok 2022 ve výši 2.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 
8/2022. 

 

 

11) Žádost o dotaci – Diakonie ČCE–středisko Západní Čechy 

Diakonie ČCE-středisko Západní Čechy zaslala žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 10.000 Kč. Zastupitelstvo se dohodlo na poskytnutí příspěvku 
ve výši 5.000 Kč. 
 
Hlasování:     5 pro    0 proti    1 zdrželi se (H.Zdvořáková) 
 



Usnesení č. 2022 – 04 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Diakonie ČCE-středisko 
Západní Čechy na rok 2022 ve výši 5.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 9/2022. 

 

 

12) Návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA na rok 2022 

Jedná se o návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování 
hudebních děl. Poplatek je 6.829,24 Kč/rok při jednorázové platbě. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA 
na rok 2022 a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 

 

13) Návrh na uzavření smlouvy se společností D.A.S. Rechtsschutz – 
právní ochrana pro samosprávné celky „obce“ 
Jedná se o návrh na uzavření pojistné smlouvy na právní ochranu. Zastupiteli byla 
vybrána modelace střední kategorie : Pojistné spory do 5.mil. Kč. Základní cena 
pro 5 zastupitelů je 10.150 Kč. Pro potřeby naší obce je nutno pojistit celkem 7 
zastupitelů. Každý další zastupitel je zpoplatněn 800 Kč/rok, taktéž zaměstnanec 
obce nad 30 hodin týdně stejnou částkou. Celkový poplatek za tuto modelaci je 
tedy 12.550 Kč/rok pro celé obecní zastupitelstvo plus 1 zaměstnance. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 04 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření pojistné smlouvy se 
společností D.A.S. Rechtsschutz – právní ochrana pro samosprávné celky 
„obce“ s roční platností a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

 
 



14) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
Vantage Towers –možnost odkupu pozemku pod Vodafone vysílačem za cenu  
120.000 Kč namísto nájemného. 
Oznámení SPÚ(Státního pozemkového úřadu)  o zamýšleném převodu pozemků 
nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické 
právo státu – parcel v kú Křenice –p.č. 142/2,142/3,165/7,36/1,600,65/2,73 
Svoz velkoobjemového odpadu – 4.6.2022 – kontejnery budou přistaveny 
v pátek 3.6.2022. 1x Kámen, 2x Přetín a 2x Křenice. 
Organizační změna – úřední hodiny – přesun ze soboty na pondělí mezi 17-19h. 
V případě potřeby občana v akutní situaci by byl k dispozici zástupce obce 
vyjímečně i v sobotu. Úřední hodiny tedy budou v pondělí a ve středu od 17-19h. 
 

15) Diskuse 
občan – dětské hřiště v Přetíně je zapotřebí zrenovovat. 
starosta – poškozená trampolína byla odklizena a bude pořízena za ní adekvátní 
náhrada. 
 
občan  - výměna kanálové desky v Přetíně u kapličky + najít kanálový rošt 
ucpaného kanálu u domu místostarosty  
starosta  - prohlédneme obě inkriminovaná místa s místostarostou 
 
občan  - směr Miškovec jsou u polní cesty stavební buňky, které hyzdí 
krajinu, šlo by s tím něco udělat ? 
starosta  - zjistíme majitele pozemku a požádáme jej o nápravu 
 
zastupitel  - téma dětský den a termín konání? 
starosta  -  rádi bychom opět navštívili již léty prověřený zábavní park 
Mirakulum, termín bude stanoven později- předpoklad je však ke konci června. 
Musíme zjistit zájem o tuto akci mezi občany. 
 
 



16) Souhrn usnesení a závěr 
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání 20:30 hod. 
Poděkoval všem za účast. 
 
Zapsala : Hana Zdvořáková 
 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Michal Frýba, Vítězslav Chval 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 
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SOUHRN  USNESENÍ 

ze zasedání OZ obce Křenice konaného  
dne 10.5.2022 od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 

 
 

 
Usnesení č. 2022 – 04 – 01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 04 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh Závěrečného účtu obce Křenice za 

rok 2021 s výhradou, na základě níž přijímá nápravná opatření. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nápravná opatření ke Zprávě o výsledku 

přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje účetní závěrku obce Křenice za rok 2021. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje na 

akci: „Křenice-Workout hřiště“ a zároveň pověřuje starostu podpisem Smlouvy 

o poskytnutí účelové dotace. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Linky bezpečí, z.s. na 

rok 2022 ve výši 2.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 

8/2022. 



Usnesení č. 2022 – 04 – 10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Diakonie ČCE-středisko 

Západní Čechy na rok 2022 ve výši 5.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání 

veřejnoprávní smlouvy č. 9/2022. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA 

na rok 2022 a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Usnesení č. 2022 – 04 – 12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření pojistné smlouvy se 
společností D.A.S. Rechtsschutz – právní ochrana pro samosprávné celky 
„obce“ s roční platností a zároveň pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Michal Frýba, Vítězslav Chval 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 
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