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Úvod 

 Vážení spoluobčané po roce nám opět vychází náš křenický zpravodaj. V tomto zpravodaji se budeme 

věnovat všem událostem, které nás provázely v uplynulém období. 

 Rádi bychom začali povzbudivými věcmi, než danou situací na evropské či světové scéně.  Budeme zde 

řešit hlavně jen vnitřní záležitosti našich malebných obcí, a proto vám děkujeme za vaši trpělivost a pochopení 

v době, kdy naše obec zažila vstup do nového období. Věříme, že jsme nezaháleli, neboť jsme se pokusili zbavit 

se skoro všech nedodělaných věcí z minulosti. Bohužel nebylo v naší moci vše zvládnout na 100 %. Naší snahu 

máte možnost posoudit dle řádků níže, kde jsme se snažili veškerá důležitá fakta zmínit v nezkreslené formě. 

Jsme rádi, že nové zastupitelstvo fungovalo dle mého úsudku ve formě „zdravé spolupráce“. Do nového 

volebního období je však nutné učinit jisté změny v delegaci daných agend a vlastně i změnit strukturu řízení 

obce tak, aby se celé zastupitelstvo podílelo na aktivním formování našich obcí. Samozřejmě máme stále na čem 

pracovat, ale důležité je, že jsme ochotni naslouchat spoluobčanům a hlavně aktivně řešit problémy, které se 

vyskytnou.  

 Děkuji tedy tímto za váš čas strávený při čtení následujících řádků a v neposlední řadě bychom vám také 

popřáli šťastnou volbu v nadcházejících volbách. 

 

 

Bc.Vlastimil Rejthar – starosta obce Křenice 
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Informace ze zasedání od 08/2021 do 09/2022 

Zasedání OZ Křenice dne 31.08.2021 
Usnesení č. 2021-05-01 - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2021-05-02 - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 2, 3/2021 
Usnesení č. 2021-05-03 - schválena kupní smlouva s firmou ČEZ Distribuce a. s. na pozemek st. p. č. 60 v k.ú. 
Přetín 
Usnesení č. 2021-05-04 - schválen návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA na rok 2021 
Usnesení č. 2021-05-05 - schválena smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na p. č. 174/1 v k. ú. 
Křenice 
Usnesení č. 2021-05-06 - vzata na vědomí žádost o zahrnutí pozemku p. č. 153/7 v k. ú.  Křenice do územního 
plánu Křenice jako stavební pozemek 
Usnesení č. 2021-05-07 - schválena směrnice pro nakládání s osobními údaji pro obec 
Usnesení č. 2021-05-08  - schválen dodatek č. 1 servisní smlouvy s firmou RICOH s. r. o. 

 

Zasedání OZ Křenice dne 23.11.2021 

Usnesení č. 2021-06-01 - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2021-06-02 - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 4, 5, 6/2021 
Usnesení č. 2021-06-03 - neschválena žádost o pokácení stromu - bříza na p. č. 26/2 v k. ú. Křenice 
Usnesení č. 2021-06-04 - schválena žádost o pokácení stromu - douglaska na p. č. 17/2 v k. ú. Křenice 
Usnesení č. 2021-06-05 - schválena žádost o finanční podporu Charitní pečovatelské služby na rok 2022 ve výši 
6.000 Kč 
Usnesení č. 2021-06-06 - schválena obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství 
Usnesení č. 2021-06-07 - schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 
Usnesení č. 2021-06-08 - schválen program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2022 
Usnesení č. 2021-06-09 - schválen program podpory akcí spolků na rok 2022 
Usnesení č. 2021-06-10 - schválena žádost o podporu zřízení nového baby - boxu v Klatovech ve výši 1.000 Kč 
Usnesení č. 2021-06-11 - neschvaluje žádost o souhlas s přičleněním pozemků do k. ú. Trnčí 

 

Zasedání OZ Křenice dne 14.12.2021 

Usnesení č. 2021-07-01  - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2021-07-02  - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2021 
Usnesení č. 2021-07-03  - schválen rozpočet obce Křenice na rok 2022 
Usnesení č. 2021-07-04  - schválena Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2021 
Usnesení č. 2021-07-05  - neschválena kompetence starostky k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
během roku 2022 
Usnesení č. 2021-07-06  - schválena kompetence starostky k provedení rozpočtového opatření č. 8/2021 
k 31.12.2021 s neomezeným limitem na položku 
Usnesení č. 2021-07-07  - nerevokováno usnesení č. 2021-06-11 z 23.11.2021 
Usnesení č. 2021-07-08  - neschválena žádost o souhlas s přičleněním pozemků do k. ú. Trnčí 
Usnesení č. 2021-07-09  - schválena neoprávněnost fakturace a zaslání vyjádření na firmu JH Servis Plus s. r. o 

 

Zasedání OZ Křenice dne 07.01.2022 
Usnesení č. 2022-01-01  - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2022-01-02  - schválena kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření 
během roku 2022 s limitem 50.000 Kč na jednotlivý paragraf v měsíci 
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Usnesení č. 2022-01-03  - vzata na vědomí nabídka na uzavření smlouvy o zajištění provozování veřejného 
pohřebiště s obcí Vřeskovice 
Usnesení č. 2022-01-04  - schválena žádost o dotaci z programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací 
na rok 2022 pro Spolek Bowling Přetín ve výši 7.000 Kč 
Usnesení č. 2022-01-05  - schválena žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových organizací na 
rok 2022 pro Spolek Bowling Přetín ve výši 15.000 Kč 
Usnesení č. 2022-01-06  - schválena žádost o dotaci z programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací 
na rok 2022 pro SDH Křenice ve výši 25.000 Kč 
Usnesení č. 2022-01-07  - schválena žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových organizací za 
rok 2022 pro SDH Křenice ve výši 12.000 Kč 
Usnesení č. 2022-01-08  - schválena žádost o dotaci z programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací 
na rok 2022 pro TJ Sokol Křenice ve výši 25.000 Kč 
Usnesení č. 2022-01-09  - schválena žádost o dotaci z programu podpory akcí spolků a neziskových organizací na 
rok 2022 pro TJ Sokol Křenice ve výši 10.000 Kč 
Usnesení č. 2022-01-10  - schválena 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  - vzata na vědomí rezignace Mgr. Jana Kacíře na mandát člena zastupitelstva obce 
Křenice ke dni 07.01.2022 
Usnesení č. 2022-01-12  - vzato na vědomí ukončení pracovního poměru paní Gabriely Bláhové, DiS. ve funkci 
účetní obce Křenice k 07.01.2022 
Usnesení č. 2022-01-13  - vzata na vědomí rezignace paní Jany Vlčkové na mandát člena zastupitelstva obce 
Křenice a zároveň vzato na vědomí doručení čestného prohlášení o neexistenci trestního stíhání proti paní Janě 
Vlčkové a doručení žádosti paní Jany Vlčkové o výplatu odchodného 

 

Zasedání OZ Křenice dne 28.01.2022 
Usnesení č. 2022-02-01  - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2022-02-02  - vzato na vědomí složení slibu náhradních členů zastupitelstva obce Křenice 
Usnesení č. 2022-02-03  - schválen veřejný způsob volby starosty, dále předsedy finančního výboru a členů 
kontrolního a finančního výboru 
Usnesení č. 2022-02-04 - schválen starosta obce - Bc. Vlastimil Rejthar 
Usnesení č. 2022-02-05  - schválen náhradní člen kontrolního výboru – paní Hana Zdvořáková 
Usnesení č. 2022-02-06  - schválen předseda finančního výboru - Ing. Antonín Wollner 
Usnesení č. 2022-02-07  - schválen člen finančního výboru - pan Libor Toman 
Usnesení č. 2022-02-08  - schváleno pověření k přijímání prohlášení o vstupu do manželství pro nově zvoleného 
starostu 
Usnesení č. 2022-02-09  - schválena Ing. Jiřina Kopfová na pozici účetní obce 
Usnesení č. 2022-02-10  - schváleno sepsání smlouvy o poskytování právních služeb s advokátní kanceláří Halík 
Usnesení č. 2022-02-11  - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 

 

Zasedání OZ Křenice dne 25.02.2022 
Usnesení č. 2022-03-01  - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2022-03-02  - schváleno pokácení dřevin – 39 ks 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  - schválena výstavbu workoutového hřiště na parcele č. 169/20 v k. ú. Křenice dle 
projektu ve výši 394.332 Kč za podmínky úspěšnosti dotační výzvy PSOV PK 2022 
Usnesení č. 2022-03-04  - schváleno poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území 
Plzeňského kraje pro rok 2022 
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Zasedání OZ Křenice dne 10.05.2022 
Usnesení č. 2022-04-01  - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2022-04-02  - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2022 
Usnesení č. 2022-04-03  - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 
Usnesení č. 2022-04-04  - vzata na vědomí Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2021 
Usnesení č. 2022-04-05  - schválen návrh Závěrečného účtu obce Křenice za rok 2021 s výhradou, na základě níž 
přijímá nápravná opatření 
Usnesení č. 2022-04-06 - schválena nápravná opatření ke Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC 
Křenice za rok 2021 
Usnesení č. 2022-04-07  - schválena účetní závěrku obce Křenice za rok 2021 
Usnesení č. 2022-04-08  - schváleno přijetí dotace od Plzeňského kraje na akci: „Křenice-Workout hřiště“ 
Usnesení č. 2022-04-09  - schválena žádost o podporu Linky bezpečí, z. s. na rok 2022 ve výši 2.000 Kč 
Usnesení č. 2022-04-10  - schválena žádost o podporu Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy na rok 2022 ve výši 
5.000 Kč 
Usnesení č. 2022-04-11  - schválen návrh na uzavření licenční smlouvy s OSA na rok 2022 
Usnesení č. 2022-04-12  - schválen návrh na uzavření pojistné smlouvy se společností D.A.S. Rechtsschutz – 
právní ochrana pro samosprávné celky „obce“ s roční platností. 

 

Zasedání OZ Křenice dne 29.06.2022 
Usnesení č. 2022-05-01  - schválen program zasedání 
Usnesení č. 2022-05-02  - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2022 
Usnesení č. 2022-05-03  - schválen návrh na uzavření Dohody o zajištění provozování veřejného pohřebiště s obcí 
Vřeskovice 
Usnesení č. 2022-05-04  - schválen záměr - Dohoda o narovnání ve věci zneplatněné pachtovní smlouvy uzavřené 
dne 01.03.2021 
Usnesení č. 2022-05-05  - schválen záměr - Nová pachtovní smlouva dle parametrů smlouvy původní s účinností 
od 01.10.2022 
Usnesení č. 2022-05-06  - stanoven 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 

 

Zasedání OZ Křenice dne 07.09.2022 
Usnesení č. 2022-06-01  - schválen upravený program zasedání 
Usnesení č. 2022-06-02  - schválen návrh úpravy pojistné smlouvy Generali Česká pojišťovna a.s a zároveň 
pověřuje starostu podpisem této smlouvy 
Usnesení č. 2022-06-03  - schválena dodatečně rezervační smlouva na nemovitost Křenice č. p. 15 (parc. č. st.  
23/1, 23/2, 23/3 + parc. č. 31/7) dle LV 366  k. ú. Křenice a zároveň vzato na vědomí, že byl starosta povinen opatřit 
podpisem tuto rezervační smlouvu den po vyhrané aukci 
Usnesení č. 2022-06-04  - schválena budoucí kupní smlouvu na nemovitost dle zmíněné rezervační smlouvy – 
vydražená cena nemovitosti 2.142.000 Kč 
Usnesení č. 2022-06-05  - schválen návrh smlouvy o užití, implementaci a provozní podpoře IS Helios Fenix  
Usnesení č. 2022-06-06   - schválen návrh smlouvy o pronájmu atrakcí na křenickou pouť ve výši 25.000 Kč 
Usnesení č. 2022-06-07   - schválen návrh smlouvy o zpracování osobních údajů při využívání služby Hostovaná 
elektronická spisová služba AthenA (HESSA) 
Usnesení č. 2022-06-08  - vzato na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 
Usnesení č. 2022-06-09   - schválen návrh rozpočtového opatření č. 5/2022 
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Účetnictví – závěrečný účet 2021 

Všechna níže uvedená data jsou platná 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 hotovost  = 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 

 

Účetní závěrka 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. 
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Rozpočtová opatření 2022 

č. 1 - 2022 = (v kompetenci starosty) 
úprava položky pod správný paragraf 

Zrušení položky 1340 a nahrazení položkou 1345 * 

*V nové vyhlášce o rozpočtové skladbě č. 412/2021 Sb. došlo s účinností od 1. ledna 2022 mmj. ke zrušení 

položky č. 1340 - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a zavedení nové položky č. 1345 - Příjem z poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

Změna paragrafu u pořízení workoutového hřiště (z 3421 na 3412) 

rozpočtová úprava - + - 

Celkem Příjmy: 0 Výdaje: 0 

Rozdíl Příjmy - Výdaje: 0 

 

č. 2 - 2022 = (v kompetenci starosty)  
rozpočtové výdaje – lesy (materiál stromky, správcovství + - ), úprava vodních toků, workout hřiště, el. energie 

(veř. osvětlení + MS) , dotace SDH Křenice, odchodné paní J. Vlčková, místní správa (sociální a zdrav. pojištění, 

Office, Helios Moduly 

rozpočtové příjmy – DPPO 2021 

Celkem Příjmy: 214.320,00 Výdaje: 497.968,00 

Rozdíl Příjmy - Výdaje: -283.648,00 

 

č. 3 - 2022 = (v kompetenci starosty) 
rozpočtové příjmy – kompenzační bonus 2022 od PK 

Celkem Příjmy: 12.269,67 Výdaje: 0 

Rozdíl Příjmy - Výdaje: 12.269,67 

 

č. 4 - 2022 = (v kompetenci starosty) 
rozpočtové výdaje  - částka depozit – rezervační smlouva ke koupi nemovitosti „Edlovna“ 

Celkem Příjmy: 0 Výdaje: 50.000,00 

Rozdíl Příjmy - Výdaje: -50.000,00 
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č. 5 - 2022 = (schváleno zastupitelstvem – viz usnesení č. 2022-06-09) 
rozpočtové výdaje – kupní cena nemovitosti „Edlovna“, nájem pouťových atrakcí, nákup nových kontejnerů, 

výlet s dětmi Majaland (autobus + vstupné), spisová služba 

rozpočtové příjmy – dotace workout hřiště a volby 2022 

Celkem Příjmy: 298.000,00 Výdaje: 2.283.000,00 

Rozdíl Příjmy - Výdaje: -1.985.000,00 
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Akce – kulturní a společenské & pracovní 

Proběhlé akce 08/2021 – 09/2022 
 

pořadatel akce 
- OBEC - 

 

10/2021 - rybářské závody v Přetíně + dětský jarmark = 02.10.2021 
Tato akce se měla původně konat v posledním týdnu v záři na přetínskou pouť, 
avšak z důvodu špatného počasí byla přesunuta na následující týden, kdy panovalo 
o poznání lepší počasí. Příznivci rybaření si přišli na své a mohli opět po roce 
vyzkoušet své štěstí v rybářském umu. V průběhu dne byl také uspořádán jarmark 
vlastnoručně vytvořených výrobků  našimi dětmi. Bylo zajištěno také občerstvení 
a muzika do nočních hodin. 
 

pořadatel akce 
- SDH Křenice - 

 
 

10/2021  - SDH  bál v kulturním zařízení v Přetíně = 23.10.2021 
Z důvodu nemožnosti konat bál v běžném čase jsme byli nuceni přistoupit 
k netradičnímu datu pro bály. Jsme rádi, že se akce uskutečnila a že byla i vcelku 
přijatelná účast. K hudbě a poslechu hrála kapela Skalanka. 
 

pořadatel akce 
- OBEC - 

 
 

12/2021  - zdobení a rozsvěcení vánočních stromků = 1. advent 
Jako každý rok se občané našich vesnic sešli na 1. advent ke zdobení a  rozsvěcení 
vánočních stromků. Nechyběla vánoční atmosféra s vůní svařáku a jiných laskomin. 
 

bez pořadatele akce 

 
 

12/2021 - Mikuláš, čert a anděl = 05.12.2021 
Mikuláš, čert i anděl nechyběli ani tento rok a jsme rádi, že se najdou dobrovolníci, 
jenž mají zájem, aby místní děti byly spokojené.  

pořadatel akce 
- SDH Křenice - 

 
 

03/2022  - SDH bál v kulturním zařízení v Přetíně = 19.03.2022 
Tento bál byl již v řádném termínu a bylo vidět, že se lidé na takovéto akce stále 
těší. Bohatá tombola a skvělá muzika opět provázela všechny přítomné až do 
pozdních nočních hodin. K hudbě a poslechu hrála jako vždy kapela Skalanka. 
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pořadatel akce 
- OBEC - 

 
 

04/2022 - vepřové hody = 09.04.2022 
Akce spojená s tradičními pochoutkami z vesnické zabijačky se zajištěným 
občerstvením, útulným posezením a dobrou muzikou všem zúčastněným 
zpříjemnila tento den i probdělou noc. 
 

bez pořadatele akce 

 

04/2022  - rachání = 14.04. - 16.04.2022 
Po dlouhé odmlce způsobené pandemií se všechny tři obce konečně navrátily do 
tradice „rachání“. Vše za hojné účasti dětí ze všech třech obcí. Obec připravila pro 
děti dárkové balíčky jako poděkování, že nezapomínají na takto důležité tradice.   

bez pořadatele akce 

 
 

05/2022  - stavění májí = 30.04. - 01.05.2022  
Pro všechny obce je tento zvyk každoročním potěšením a zároveň možností se opět 
setkat hromadně na jednom místě za přítomnosti kouzelné atmosféry navozené 
májovým ohněm.  
 

pořadatel akce 
- SDH Křenice - 

&  

05/2022  - okrsková hasičská soutěž v Křenicích = 28.05.2022 
Letošní ročník okrskové soutěže byl naprosto vyjímečný. Za prvé nejenže se spolek 
SDH Křenice sám nabídl s uspořádáním akce na fotbalovém hřišti v Křenicích 
(původně měl soutěž totiž pořádat spolek SDH Ježovy ke svému výročí, avšak 
z důvodu personálních nebyl schopen tuto soutěž uspořádat),  ale co je důležitější, 
že se soutěže poprvé v historii SDH Křenice účastnil i náš ženský oddíl.  Myšlenka 
na ženský oddíl již vznikla před několika lety a dočkala se realizace v roce 2020 – 
avšak problémy spojené s pandemií nedovolily, aby se konaly okrskové soutěže, 

takže i naše ženy „potají“ čekaly až se budou moci ukázat světlu světa      . Jako 
starosta SDH jsem pyšný na to, že náš ženský oddíl vše zvládl jak tréninkovou 
přípravu tak i samotnou soutěž. Veškeré pokyny, úkony byly splněny do „puntíku“.  
Je důležité, aby v obecních spolcích bylo „živo“ a to se zajisté potvrdilo příchodem 
právě našich žen. Soutěže se celkem účastnilo 5 družstev mužů a 2 družstva žen. 
SDH Křenice – oba týmy - se umístily na 2. místě, SDH Přetín byli třetí.  
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pořadatel akce 
- OBEC - 
 

 
 
 
 
 

06/2022  - dětský den v Křenicích ( + sbírka Martínek) = 18.06.2022  
Dětský den se konal řádně v měsíci červnu. Den byl zahájen představením 
„kovbojská show“ – kovboj Jimmy a jeho kůň Mars. Dále byly pro děti připraveny 
různé dětské atrakce – celkem 14 stanovišť : skákání v pytli, chůze s vajíčkem, 
podlézání překážek, fotbalový slalom, kolový slalom, střelba na branku,  střelba 
„psím“ raketometem, skákání přes švihadlo, hod míčkem do koše, hasičská 
dovednost – rozhazování štafetových hadic, závod na koloběžkách pro dva, střelba 
ze vzduchovky do terčů, malování, skládání pěnového puzzle. Věříme, že si děti den 
náramně užily. Akce byla ukončena občerstvením a společným opékáním buřtíků 
s možností svezení na koňském povozu. 
Zároveň jsme tento den využili na uspořádání veřejné sbírky na malého Martínka 
ze Švihova, jehož příběh byl zveřejněn a který nás opravdu chytl u srdce.  Jelikož se 
jednalo o osobu z blízkého okolí Křenic, bylo zastupitelstvem domluveno, že je 
vhodné pomoci. Ve sbírce byla vybrána částka 3.300 Kč, která byla posléze předána 
osobně starostou obce do rukou paní Skřivanové – mamince Martínka - dne 
24.06.2022. 
 

pořadatel akce  
- TJ Sokol Křenice - 

 
 

07/2022  - memoriál J. Voráčka = 09.07.2022 
Každoroční turnaj na počest J. Voráčka staršího se odehrál první týden v červenci 
a účastnily se ho celkem 3 týmy. Bohužel místní fotbalový tým se umístil na 
posledním místě. Je však důležité, že fotbalový duch je stále přítomen stejně tak 
jako podpora místních fanoušků.  

pořadatel akce 
- OBEC - 

 

09/2022  - výlet s dětmi Majaland = 10.09.2022 
Letošní rok jsme  plánovali celodenní výlet s dětmi do zabávního parku Mirakulum, 
avšak těsně před akcí jsme se dozvěděli, že v termínu 10.09.2022 byl tento park 
pro veřejnost uzavřen z důvodu konání soukromé akce. Zastupitelstvo se tedy 
narychlo dohodlo, že změní místo konání při zachování plánovaného termínu. 
Vybrali jsme krytý zábavní park Majaland. Na výlet jsme vyjeli v ranních hodinách 
dvoupatrovým autobusem. V parku byly atrakce inspirované včelkou Májou, 
Vilíkem a jinými dětskými motivy z pohádek. Jak děti tak i dospělí si akci náramně 
užili. 
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Pracovní akce – 06/2022 – 09/2022 
  

Křenice 
 

 
 

06/2022 - čištění požární nádrže a ostříhání tújí = 11.06.2022 
Čištění požární nádrže v Křenicích za podpory celého celku SDH Křenice a dalších 
křenických občanů proběhlo v polovině června. Zároveň jsme se pustili i do ořezu 
tújí, které byly dlouhá léta opět bez povšimnutí. Ořezané túje byly seštěpkovány 
a nabídnuty občanům zdarma. 
 

Křenice 
 

 
 

07/2022  - instalace cedulky „památný strom“ = 21.07.2022 
Cedulky „památný strom“ určené k výsadbě lip v roce 2019 byly vyrobené panem 
V. Rejžkem. Za to mu samozřejmě děkujeme. První cedulka již má svoji pozici u lípy 
u křenického fotbalového hřiště. Přetín na svoji cedulku zatím čeká.  
 

Křenice 
 

 
 

08/2022  - natření dětského hřiště 
Po letech byl konečně renovován nátěr dětského hřiště v Křenicích. Děkujeme za 
krásné provedení M. Tomanovi. 
 

Kámen 

 

09/2022  - stavba sezení v Kameni = 04.09.2022 
Místní občané si přáli mít pěkné sezení u kapličky. Obec jim ráda vyšla vstříc. 
Kamenští občané svými vlastními silami za podpory obce umístili betonové sezení 
pro různé příležitosti či jako odpočinkové místo pro kolem projíždějící turisty. 
 

Plánované akce – 09/2022 – 08/2023 
- přetínská pouť –  24. - 25.09.2022 - 

 sobota 24.09.2022 = rybářské závody + dětský jarmark + muzika (harmoniky) + občerstvení 

 neděle 25.09.2022 = mše Přetín od 14:00 (+ občerstvení v kulturním zařízení v Přetíně) 

- křenická pouť –  01. - 02.10.2022 -  

 sobota 01.10.2022 = atrakce (trampolína , velký řetízkový kolotoč, nafukovací skluzavka) + občerstvení 

 neděle 02.10.2022 = mše Křenice od 14:00 (+ občerstvení v hostinci U Voráčků) 

- rozsvěcení vánočních stromků – 1. advent 2022 

- SDH bál 03/2023 

- rachání 04/2023 

- stavění májí 04 - 05/2023 

- dětský den 06/2023 

- memoriál J.Voráčka 07/2023 
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- samozřejmě se budeme snažit o více zájezdů (výletů) s dětmi – investovat totiž do našich ratolestí  a do 

spokojeného soužití obyvatel je věc, která má své nezastupitelné místo - 

Volná chvilka 

Křížovka 

 

 

Omalovánka 
Vymaluj znak obce ve správných barvách 
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Období 02/2022 - 09/2022 za působení nového vedení obce 

 Rád bych se věnoval tématu „změna ve vedení obce“. Je jasné, že existuje mnoho variant, jak si tuto 

změnu občané vysvětlují, avšak rád bych zmínil, že rozhodnutí rezignace na mandát člena zastupitelstva 

2 zastupitelů a ukončení pracovního poměru bývalé paní účetní, které bylo oznámeno na zasedání dne 

07.01.2022, bylo jejich svobodnou volbou. Každopádně vím, že námi vše vyřčené bylo řádně a věcně 

argumentováno. 

 Největším bodem zlomu byly problematické rozpočtové opatření 4, 5 a 6/2021. Zajímavé je, že i při 

kompetenci 500.000 Kč na rozpočtovou položku nebyl zřejmý zájem komunikovat se zastupiteli případné 

navýšení rozpočtu a samotné odsouhlasení obecním zastupitelstvem poté takto upravených rozpočtových 

opatření. Nebudeme zde rozebírat detaily, protože kdo bude mít zájem, může se zastavit na obecním úřadě 

a požádat o vysvětlení. 

 Každopádně situace z ledna 2022 byla velmi zvláštní až překvapivá a zbylí členové zastupitelstva byli 

vhozeni do naprosto nové situace. Samozřejmě děkujeme náhradníkům na pozici rezignujících zastupitelů, kteří 

vstoupili „do rozjetého vlaku“. Každopádně musím říci, že jsme se snažili a celou administraci obce konat tak, 

aby nebyl chod obce poznamenán. 

 Při převzetí obce na nás čekal nelehký úkol a to „zbavit“  se všech starých restů, které byly předtím jen 

slibovány. 

Co se tedy vše odehrálo od 02/2022 do 09/2022 v našem působení ? 

Naše okolí 
➢ cedulka zákaz skládky volně loženého BIO odpadu u sv. Jána – směr Újezdec 

➢ revitalizace prostředí u požární nádrže (SDH Křenice a ostatní – T. Baxa, Dunovi, M. Frýbová, K. Herink, 

Pechanovi, A. Zdvořáková, N. Zdvořáková) 

➢ štěpkování materiálu a jeho nabídnutí zdarma občanům k odvozu (Horáčkovi, J. Lösch, V. Rejthar, 

M. Toman a L. Tykal) 

➢ údržba kvality vody v požární nádrži (M. Pechanová, H. Voráčková) 

➢ truhlíky na návsi v Křenicích – výsadba (A. Löschová, L. Rejtharová, děvčata N. Rejtharová a V. Rejžková) 

➢ renovace nátěru dětského hřiště Křenice (M. Toman) + zakoupení nových trampolín (Křenice, Přetín) 

➢ ostříhání živého plotu u dětského hřiště v Křenicích (Rejtharovi) 

➢ renovace nátěru informačního stojanu a laviček u kaple v Křenicích a dveře kaplička v Kameni (L. Toman) 

➢ odstranění nezdravých stromů u silnice Křenice – Přetín (SÚSPK) 

➢ nové PZ desky u májky v Přetíně (V. Chval) 

➢ instalace cedulky Památný strom - vysazení roku 2019, Křenice (Rejtharovi) 

➢ nákup nových kontejnerů SKLO 2,5 m3 (Křenice), KOVY 1,5 m3 (Kámen) 

➢ betonové sezení pro Kámen ke kapličce s odpadkovým košem (R. Behenská, V. Rejthar, P. Škopek 

a Tomanovi)  

➢ nový kanál u nemovitosti Kámen č.p.5 (Tomanovi) 

➢  úklid veřejného prostranství - lokální údržba zeleně oslovenými občany daných obcí 

(Přetín – V. Chval, J. Zdvořáková, Kámen – Tomanovi, Křenice – Dunovi, V. Rejthar) 

➢ Littering - úklid mezi obcemi (L. Toman) 

➢ výstavba Workout hřiště + extra cvičící prvek + ping pong venkovní stůl – vše u požární nádrže v Křenicích 
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➢ zakoupení „Edlovny“ – nemovitost č. p. 15 Křenice – v k. ú. Křenice 

Obecní úřad – provedené interní procesy 
➢ zřízení nového webu obce Křenice 

➢ „přerod“ z administrativního středověku – elektronizace systémů 

➢ interní komunikace zastupitelstva přes platformu WhatsApp 

➢ uvedení „v život“ již z minulosti zakoupeného Alfa Software – mzdový program - bezhotovostní platby 

mezd a odměn zastupitelů a obecních zaměstnanců 

➢ moduly pro Helios software – modul pokladna a přijaté faktury 

➢ zakoupení licence na Microsoft Office 

➢ zařízení Czechpoint@Office – agendy ohlašovny 

➢ zavedení informačního komunikačního systému Munipolis pro občany 

➢ kompletní soupis spisovny 

➢ koupě nových volebních uren (2 ks velké plus 2 ks přenosný kufřík) 

➢ dárkové balíčky s blahopřáním a jubilejním certifikátem obecním oslavencům 

Obecní úřad - nákup AKU nářadí 
➢ 1 ks vrtačka Parkside 

➢ 1 ks teleskopický plotostřih 

➢ 1 ks telekopická pila 

➢ 1 ks křovinořez  

➢ 1 ks čistič dlažbových spár 

Obecní úřad - aktualizace a kontrola smluv 
➢ 2x internet poplatky (Airweb a O2) – zrušení smlouvy s Airwebem 

 - od roku 2018 se duplicitně platila služba internetové připojení do února 2022 – tj. 700 Kč/měsíc, 

 což znamená částku okolo 30.000 Kč 

➢ rekalkulace pojistné smlouvy Generali – naposledy v roce 2015 

 - z důvodu podhodnocení ceny nemovitostí, v případě pojistné události by poté bylo pojistné 

 plnění kráceno 

➢ úprava měsíčního poplatku za vedení obecního účtu u Komerční Banky o cca 400 Kč/měsíc 

 - poplatky sníženy – nebylo aktualizováno od doby založení účtu 

➢ neprodloužení smlouvy a poplatku za službu Profi Vyhledávač 6000 Kč/rok 

 - zcela zbytečná služba 

➢ výpověď smlouvy s EPIS (Elektronický právní informační systém) – ušetření cca 15.000 Kč  

 - zbytečná duplicita služeb, jelikož máme nyní smlouvu s Advokátní kanceláří Halík 

Budoucí projekty 
➢ oprava tribun (doopravdy) 

➢ projekt „Stará škola“ 

➢ brownfield „Edlovna“ 

➢ sezení Křenice, Přetín 

➢ nové umístění kontejnerů & nová nástěnka Křenice 

➢ kamerový systém 

➢ prořezávka stromů v majetku obce , pokácení přetínského uschlého vánoční stromu s vysazením nového 
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➢ oprava problémových kanálů – 1x Křenice, 2x Kámen 

➢ nákup dalších nemovitostí 

➢ veřejný rozhlas – neustále problematické dle ohlasů občanů 

➢ kamenský rybník – likvidace orobince –  

➢ čekárna v Kameni stále bez realizace – čekáme na informace od dodavatele 

Obecní úřad - soudní spory 
➢ bod 1) pronájem obecních pozemků 

➢ bod 2) předžalobní výzva – subjekt (stavební firma) 

 U tohoto bodu je nutné se lehce rozepsat, neboť bychom vše rádi uvedli na pravou míru. Nové vedení 

se potýkalo se dvěma záludnými body, které na nás byly přehozeny. 

Bod 1) pronájem obecních pozemků – toto téma se začalo aktivně řešit již v prosinci roku 2020, neboť smlouva 

s předchozím subjektem byla za podmínek z roku 2010 nevýhodná. Pachtovné za 1 hektar bylo nastaveno na 

nízkou částku (1.110 Kč), a proto zastupitelé aktivně vstoupili do procesu vyjednávání nové smlouvy za podmínek 

v souladu s pachtovným roku 2021. Zprvu jsme se setkali samozřejmě s pasivitou bývalého vedení, avšak dle 

podmínek staré smlouvy bylo jasné, že původní smlouva musí být obcí vypovězena k danému datu tak, aby mohl 

být vytvořen nový záměr s odpovídajícím pachtovným. Toto jsme učinili k nevoli bývalého vedení, ale jak jsem 

zmínil, byl zde jasný fakt, že původní smlouva byla tak neekonomická, nehospodárná, že nebylo možné v takto 

nastavené smlouvě pokračovat na dalších 10 let. 

 Byl tedy vyhlášen záměr na pronájem obecních pozemků s výší pachtovného minimálně 2.000 Kč/ha. Do 

výběrového řízení se přihlásilo celkem 5 subjektů, kteří splňovali výše uvedený faktor. Do úzkého okruhu 

postoupily dvě nejvyšší nabídky -subjekt 1 a subjekt 2.  Rozdíl mezi těmito nabídkami činil 1.144 Kč. Hodnotící 

komise se přiklonila k nabídce subjektu, u kterého je zřejmé dodržování správné zemědělské praxe – tj. louky 

jsou vláčeny, 1. seč, sklizení hmoty, 2. seč atd. Toto druhý subjekt nekonal a existují k tomu důkazy 

(fotodokumentace – k nahlédnutí na obecním úřadě). 

 Hodnotící komise tedy učinila rozhodnutí, že je hospodárné pronajmout pozemky tomu subjektu, který 

se o ně bude řádně starat, pečovat a zušlechťovat je. Argument bývalé paní starostky, že ostatní zastupitelé se 

chovali nehospodárně, je nepravdivý. Vychází pouze z číselného vyjádření možného rozdílu v nájemném mezi 

těmito dvěma subjekty a to 1.144 Kč/ha. Při celkové výměře tedy 36,3992 ha to činí za rok rozdíl 41.460 Kč a za 

10 let tedy celkový rozdíl v nájemném 414.600 Kč. Avšak bylo opomenuto říci, že za -  

a) kdyby zůstala v platnosti původní smlouva (1.110 Kč/ha), pak by obec „přišla“ rozdílově oproti vybranému 

subjektu (5.111 Kč/ha) celkově o 145.633 Kč/rok a za 10 let o 1.456.331 Kč !  

b) zpět však k tématu výběru hodnotící komise – vybraný subjekt se správnou zemědělskou praxí. Pokud subjekt 

dělá vše řádně, jak dle zemědělské praxe má, poté má jistě vyšší náklady na hospodaření než ten, kdo pozemky 

pouze jen jedenkrát poseče a více se s nimi nezabývá. A tedy rozdíl 1.144 Kč (mezi nabídkou vybraného subjektu 

5.111 Kč a odmítnutým subjektem 6.255 Kč) je zcela zanedbatelný, když subjekt, který vše řádně vykonává, tak 

jeho náklady jsou vyšší než tento rozdíl. Jinými slovy je důležité pozemky nejen tzv. „plundrovat“ pro výnosnost, 

ale i jim dávat do budoucna tímto zušlechtováním přidanou hodnotu. 

 Každopádně dle veškerých podkladů se hodnotící komise zachovala správně - viz. citace 
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- citovaný droj – web odpovědný a vzdělaný zastupitel - 

http://www.vzdelanyzastupitel.cz/consulting/consultingDetail.aspx?itemID=15&faqID=22272 

„Může zastupitelstvo obce při rozhodování o pronájmu obecní nemovitosti (zemědělského pozemku) 

vybrat zájemce s nižší cenou a zdůvodnit nevybrání uchazeče s vyšší cenou nekvalitním způsobem 

hospodaření? Nemůže nás neúspěšný žadatel za "nevybrání" např. žalovat? 

Obec může nemovitost pronajmout i ekonomicky méně výhodné nabídce, nicméně tento svůj postup 

musí legitimním způsobem zdůvodnit. Pokud by tak neučinila, mohl by být právní úkon považován za 

absolutně neplatný podle § 39 občanského zákoníku. 

Podle § 38 zákona o obcích platí, že majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu 

s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákona. Toto ustanovení sice stanoví zásady hospodárnosti 

a účelnosti při majetkových úkonech obce, ale nelze jej interpretovat tak, že by bylo nutné vždy 

zohlednit pouze ekonomickou stránku úkonu. Tzn., že není zákonnou povinností obce, aby zmiňované 

nemovitosti pronajala za nejvyšší nabídnutou cenu. 

Obec může svůj majetek pronajmout ekonomicky méně výhodné nabídce, pokud k takovému jednání 

existují legitimní důvody. Dle našeho názoru plně postačí, když pronájem nemovitosti nižší nabídce 

bude odůvodněn tím, že se zájemce nedostatečným způsobem stará o nemovitosti, které již má ve 

svém užívání a je tak možné předpokládat, že se bude nedostatečně starat i o svěřený majetek obce. 

Není poté důvod takto odůvodněný právní úkon považovat za nehospodárný a neúčelný, tedy 

absolutně neplatný.“ 

 Nyní k samotnému mimosoudnímu řízení s nevybraným subjektem, který měl nejvyšší nabídku. Tento 

subjekt žádal o zneplatnění pachtovní smlouvy a úhradu veškerých soudních výloh. Ačkoliv naše obec měla vše 

pod kontrolou, mimosoudní spor jsme prohráli. Náš právní zástupce přes veškeré řádné argumenty byl 

nevyslechnut z jediného prostého důvodu. Špatně vypsaný záměr bývalým vedením obce – chybně uvedená 

výměra pozemků (chybná 36,3992 ha vs. správná 36,5683 ha) a také zcela chybné sepsání pachtovní smlouvy 

k datu 01.03.2021, když zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 04.03.2021. 

 Pokud by výše uvedené bylo v době uveřejnění záměru (tedy 36,5683 ha) v pořádku a zároveň by byla 

sepsána smlouva ve správném datu, poté by byla celá záležitost vyřešena k našemu prospěchu. 

 Je vhodné podotknout, že původní smlouva byla tedy zneplatněna a soudní výlohy byly uhrazeny 

protistraně. Nová pachtovní smlouva byla uzavřena po vyhlášeném záměru se stejným subjektem.  Důvodem je, 

že zneplatněním původní smlouvy byl daný subjekt uveden v omyl a vznikla by mu tím škoda v řádech statisíců 

na dotačních titulech, kterou by mohl oprávněně žádat na obci. Toto jsme narovnali právě uzavřením nové 

smlouvy.   

  Bod 2) předžalobní výzva – subjekt (stavební firma) – zde se jednalo o úpravu příjezdové cesty k novostavbě 

na konci Křenic, směr Újezdec. Vše se „točilo“ kolem ujednání mezi zastupitelstvem, bývalým vedením obce, 

občanem a subjektem, který prováděl stavbu. 

 Nepsaná dohoda zněla : prosíme o dodání šterku na příjezdovou cestu. Obec bude platit pouze šterk 

a zároveň jsme měli prosbu, aby zakoupený štěrk byl zapsán na účet obce, který je u kamenolomu veden a mohla 

http://www.vzdelanyzastupitel.cz/consulting/consultingDetail.aspx?itemID=15&faqID=22272
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tak být provedena fakturace mezi kamenolomem a obcí. Občan měl volnou ruku v tom, koho si na dovoz štěrku 

sjedná – tj. doprava je hrazena občanem. 

 Šterk byl dodán na cestu a po půl roce od dodávky byla vystavena faktura na obec v částce přesahující 

100.000 Kč. Obecní zastupitelstvo namítlo, že celé ujednání nebylo dodrženo. Faktura měla být od kamelomu 

nikoliv od subjektu, který prováděl úpravu cesty. Dále také nebyla vyslyšena naše žádost o vážní lístky, které 

jsme neobdrželi  do dnešního dne. Zastupitelstvo odmítlo uhradit tuto fakturu, neboť takovéto jednání není 

přípustné. 

 Naše obec si je jista svým postojem k dané věci a do budoucna je připravena podobným situacím předejít 

správně nastavenou formou ujednání. 

 Pro zajímavost – tento rok byla provedena úprava příjezdové obecní cesty (zpevnění) k budoucí 

novostavbě v Křenicích, směr Přetín od jiného zhotovitele. Nejenže tato cesta je více než 2x delší než výše 

uvedená cesta z předžalobní výzvy, ale je očividné i lepší provedení nové cesty a kvalita odvedené práce, což je 

kompletně nesrovnatelné s kvalitou práce výše uvedeného subjektu (stavební firma). Faktura od nového 

zhotovitele byla ve výši do 50.000 Kč dle domluvy ze zasedání ze 07.01.2022 - viz. Usnesení č. 2022-01-10. Je 

vidno, že obec své ujednání plní, což se nedá říci o subjektu (stavební firma), která nedodržela ujednání a její 

chování bylo naprosto tristní.  

Poděkování 
 Rád bych tímto poděkoval zastupitelům, naší nové paní účetní a všem občanům, kteří se aktivně podíleli 

na zvelebování našich obcí. Pokud jsem zapomněl někoho zmínit, předem se omlouvám a děkuji i těmto lidem.  

 Vidím, že mnoho občanů má zájem pro obce něco učinit a jak jsem uvedl v úvodu – je důležité 

vyslechnout jejich názory, podněty, připomínky ale i stížnosti.  

 Samozřejmě patří i nemalý dík předchozím vedením obce, neboť také byly, jsou a budou součástí našeho 

společného soužití.  
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Sekce VOLBY 2022 

Ve dnech 23. - 24.09.2022 se konají voby do Zastupitelstev obcí a také volby do 1/3 Senátu Parlamentu České 

republiky. 

Volební okrsková komise  je čtyřčlenná a bude složena z těchto členů: 

Delegováni starostou obce Křenice: zapisovatel - Daniel Toman ; ostatní členové – Aneta Zdvořáková, Eva 

Rejtharová 

Delegována volební stranou „ALTERNATIVA“: Ing. Jiřina Kopfová 

Předseda okrskové volební komise   = paní Eva Rejtharová 

Místopředseda okrskové volební komise  = Ing. Jiřina Kopfová 

Zapisovatel okrskové volebn komise   = pan Daniel Toman 

Člen okrskové volební komise    = slečna Aneta Zdvořáková 

 

- volební místnost ( adresa ) Obecní úřad Křenice, Křenice 14 

 

Do obecního zastupitelstva jsou podané 2 kandidátní listiny – „Alternativa“ a „Sdružení nezávislých kandidátů“ 

„Alternativa“ = 4 kandidáti 
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„Sdružení nezávislých kandidátů“ = 7 kandidátů 
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Připomenutí poplatky - odpady a psi 2022 - úhrada  

 Rád bych pouze připomněl pro občany, kteří stále neuhradili poplatek za odpady (popelnice) a psy, aby 

tak učinili v co nejbližší době. 

Roční poplatek 2022 - odpady :  

Osoba = 500 Kč/rok 

Osoba, která dovršila 75-ti let  a žije v jednočlenné domácnosti = sleva o 150 Kč – tj. poplatek 350 Kč 

Vlastníci nemovitosti bez trvalého bydliště – poplatek 500 Kč 

 

Roční poplatek 2022 - psi :  

Pes = první 70 Kč – každý následující 100 Kč 

Osoba, která je starší 65 let – první 50 Kč – každý následující 75 Kč 

 

Evidence obyvatel 

216 občanů  

1x narození 

3x úmrtí 

3x přistěhování (přihláška k trvalému pobytu) 
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Kontaktní detaily 

Adresa – poštovní (úřední)  : Křenice 48, 34012 Švihov 

Adresa – fyzická   : Křenice 14, 34012 Švihov 

Úřední hodiny    : pondělí a středa 17:00 – 19:00 

Telefon    : 723 419 866 – mobil, 376 393 303 – pevná linka  

Email     : info@krenice.cz 

IDDS     : fbnajqi 

Webové stránky  : www.krenice.cz 

Munipolis   : www.munipolis.cz – registrace k obci Křenice, okr. Klatovy 

    nebo chytrá aplikace – Munipolis přes Obchod Play (Android) 

 

číslo účtu KB    : 9228351 / 0100 

IČO    : 00255718 

 

Starosta   : Bc. Vlastimil Rejthar (723 419 866) 

Místostarosta   : Vítězslav Chval (777 119 626) 

Zastupitelé    : Michal Frýba, Jakub Lösch, Ing. Antonín Wollner,  

      Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková 

 

Účetní    : Ing. Jiřina Kopfová (777 895 657)   

 

Obecní zaměstnanec  : Václav Štych

http://www.krenice.cz/
http://www.munipolis.cz/
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Příloha – fotografie 

10/2021 - rybářské závody v Přetíně + dětský jarmark = 02.10.2022 
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12/2021 - Mikuláš, čert a anděl = 05.12.2021 

04/2022  - rachání = 14.04. - 16.04.2022
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05/2022  - stavění májí = 30.04. - 01.05.2022 
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31 
 

05/2022  - okrsková hasičská soutěž v Křenicích = 28.05.2022 
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06/2022 - čištění požární nádrže a ostříhání tújí = 11.06.2022 

 

06/2022  - dětský den v Křenicích ( + sbírka Martínek) = 18.06.2022 
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36 
 

 

07/2022  - instalace cedulky „památný strom“ = 21.07.2022 

 



37 
 

08/2022  - natření dětského hřiště 
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09/2022  - stavba sezení v Kameni = 04.09.2022 

 

09/2022  - výlet s dětmi Majaland = 10.09.202 
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.......................................................................................................... 

Děkujeme za váš čas 

- zastupitelstvo obce Křenice -  


