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 ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 
dne 29.06.2022 od 19,00 hod. na obecním úřadě v Křenicích 
 
Přítomni :  Vítězslav Chval, Michal Frýba, Jakub Lösch, Bc.Vlastimil Rejthar, Hana 
Zdvořáková 
 
Omluveni : Ing.Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák 
 
Ověřovatelé : Jakub Lösch, Vítězslav Chval 
Zapisovatelka : Hana Zdvořáková 

 

Program :  

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.  
3. Rozpočtové opatření č. 3/2022 
4. Dohoda o zajištění provozování veřejného pohřebiště 
5. Návrh na schválení záměru - Dohoda o narovnání ve věci zneplatněné 
pachtovní smlouvy uzavřené dne 1.3.2021 
6. Návrh na schválení záměru - Nová pachtovní smlouva dle parametrů 
smlouvy původní s účinností od 1.10.2022 
7. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Křenice pro volební období 
na roky 2022-2026. 
8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
9. Diskuse 
10. Souhrn usnesení a závěr 
  



 
  

1) Zahájení 

Zasedání zahájil starosta v 19,00 hod. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že 
je přítomno 5 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil 
ověřovatele zápisu Jakuba Lösche, Vítězslava Chvala. Dále určil zapisovatelku 
Hanu Zdvořákovou. 
Starosta p. Rejthar přečetl program zasedání. Nebyly dodatečně vloženy žádné 
další body programu. 
 
Hlasování:     5  pro    0  proti    0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –05 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 

 
 
 

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Starosta přečetl jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, které se 
konalo 10.5.2022. 
 
 

3) Rozpočtové opatření č. 3/2022 
Rozpočtové opatření č. 3/2022 bylo sestaveno k 19.4.2022 a schváleno 
starostou. Jedná se o rozpočtový příjem – jmenovitě kompenzační bonus z PK. 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2022 –05 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022. 
 
 
 
 

4) Dohoda o zajištění provozování veřejného pohřebiště 
Jedná se o návrh na uzavření Dohody o zajištění provozování veřejného  
pohřebiště s obcí Vřeskovice. Poplatek je 10.000,-Kč/rok. 
 
Hlasování:     5  pro    0  proti    0 zdrželi se 
 



Usnesení č. 2022 –05 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření Dohody o zajištění 
provozování veřejného pohřebiště s obcí Vřeskovice a zároveň pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 

5) Návrh na schválení záměru - Dohoda o narovnání ve věci zneplatněné 
pachtovní smlouvy uzavřené dne 1.3.2021 
 
Hlasování:     5  pro    0  proti    0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 05 - 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje záměr - Dohoda o narovnání ve věci 
zneplatněné pachtovní smlouvy uzavřené dne 1.3.2021. 

 

 

6) Návrh na schválení záměru - Nová pachtovní smlouva dle parametrů 
smlouvy původní s účinností od 1.10.2022 
 
 
Hlasování:     5  pro    0  proti    0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 05 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje záměr - Nová pachtovní smlouva dle 
parametrů smlouvy původní s účinností od 1.10.2022. 
 
 

7) Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Křenice pro volební období 
na roky 2022-2026 
Jedná se o počet členů zastupitelstva na další volební období 2022-2026. 
Starosta přednesl návrh na 7 členů. 
 
Hlasování:     5  pro    0  proti    0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 – 05 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice stanovuje v souladu s ustanovením § 67 zákona 
č. 128/2000 sb., o obcích v platném znění, počet členů OZ Křenice pro volební 
období 2022 - 2026 na 7 členů. 
 

 



8) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
 

Čj 154 & 158/22 = Volby do 1/3 senátu a volby do zastupitelstev obcí  – 

termín 23.-24.9.2022 

 

Čj 166/22 = NN Kámen 2025 – plánovaný projekt ČEZu 

 

Čj 205/22 = Okresní soud v Klatovech – dotaz na možnost úschovy věcí 

 

Čj 211/22 = Podávání průběžného oznámení veřejnými fukcionáři do 

30.6.2022 

 

Čj 213/22 = nová povinnost – vybudování DTM – viz žádost ČUZK Čj 

235/22 

 

Čj 214/22 = ČTÚ možné rušení DVB-T2 z důvodu využití stejných kmitočtů 

pro nové mobilní radiové sítě 

 

Čj 245/22 = Rozhodnutí MěÚ KT o umístění stavby Workout hřiště na pč. 

169/20 v kú Křenice ze dne 22.6.2022 

 

Žádost o odkup části pozemků z důvodu  – občan – dotčená p.č. 521/1 a 375 

v kú Křenice – důvod přístavba garáže 

 

Výlet do zábavního parku Mirakulum - 10.9.2022 – budou rozneseny 

přihlášky na tento výlet 

 

Nabídky: 

a) Čj 221/22 = Munipolis – propojení stávajícho webu s technologií 

informovanosti občanů – přes SMS či email 

 

b) Čj 233/22 - Odkup pozemků z listu vlastnictví 366 kú Křenice 

 

c) Čj 241/22 = Digitalizace kronik s tagováním 

 

d) JSDH Chudenice – nabídka prořezávky a porážky stromů včetně 

posouzení stavu stromu 

 

e) Putovní kino – představení 

 



9) Diskuse 
Zastupitel – čekárna pro Kámen je připravena na nabarvení – nutno vybrat barvu 
– dojednání data realizace se zhotovitelem čekárny. 
 
 
 
 

10) Souhrn usnesení a závěr 
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání 20:45 hod. 
Poděkoval všem za účast. 
 
Zapsala : Hana Zdvořáková 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Jakub Lösch, Vítězslav Chval 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 
 

Vyvěšeno / e-deska:               1.7.2022  /  1.7.2022 

Sejmuto: 15.7.2022 

  

42072
obec podpis



SOUHRN  USNESENÍ 
ze zasedání OZ obce Křenice konaného  

dne 29.6.2022 od 19,00 hod. na obecním úřadě v Křenicích 
 

Usnesení č. 2022 –05 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 
 
Usnesení č. 2022 –05 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022. 
 
Usnesení č. 2022 –05 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh na uzavření Dohody o zajištění 
provozování veřejného pohřebiště s obcí Vřeskovice a zároveň pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy. 
 
Usnesení č. 2022 – 05 - 04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje záměr - Dohoda o narovnání ve věci 
zneplatněné pachtovní smlouvy uzavřené dne 1.3.2021. 
 
Usnesení č. 2022 – 05 – 05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje záměr - Nová pachtovní smlouva dle 
parametrů smlouvy původní s účinností od 1.10.2022. 
 
Usnesení č. 2022 – 05 – 06 
Zastupitelstvo obce Křenice stanovuje v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 
128/2000 sb., o obcích v platném znění, počet členů OZ Křenice pro volební 
období 2022 - 2026 na 7 členů. 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Jakub Lösch, Vítězslav Chval 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 

Vyvěšeno / e-deska:               1.7.2022  /  1.7.2022 

Sejmuto: 15.7.2022 
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