
ZOZ 20221019 

 

ZÁPIS z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice 
konaného dne 19.10.2022 od 19,15 hod. v kulturním zařízení 
v Přetíně 
 
Přítomni :  Vítězslav Chval, Michal Frýba, Jakub Lösch, Bc. Vlastimil Rejthar, 
Ing. Antonín Wollner, MVDr. Martin Zdvořák, Jaroslav Zdvořák 
 
Ověřovatelé : Jakub Lösch, MVDr. Martin Zdvořák 
Zapisovatelka : Ing. Jiřina Kopfová 

 

Program :  

1.Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce Křenice 
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
4. Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křenice 
5. Způsob provedení volby starosty, místostarosty, předsedů a členů 
kontrolního a finančního výboru  
6. Volba starosty a místostarosty: 
 a) určení způsobu volby starosty a místostarosty, 
  b) určení počtu místostarostů, 

c) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 
( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích ), 

  d) volba starosty, 
  e) volba místostarosty 
7. Volba kontrolního a finančního výboru 

a) určení způsobu volby předsedů a členů kontrolního a finančního 
výboru, 
b) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru, 

  c) volba předsedy kontrolního výboru, 
d) volba členů kontrolního výboru, 

  e) volba předsedy finančního výboru, 
f) volba členů finančního výboru 

8. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 



9. Stanovení osob pověřených k přijímání prohlášení o vstupu do 
manželství a schválení obřadních místností 
10. Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých  
rozpočtových opatření 
11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
12. Diskuse 
13. Souhrn usnesení a závěr 

  



1) Zahájení 
Zasedání zahájil starosta v 19,25 hod. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že 
je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil 
ověřovatele zápisu p. Jakuba Lösche a MVDr. Martina Zdvořáka. Dále určil 
zapisovatelku Ing. Jiřinu Kopfovou. 
 
Dosavadní starosta poděkoval všem minulým zastupitelům i vedení obce za jejich 
činnost. Dále poděkoval všem občanům, kteří se aktivně podíleli na obecních 
záležitostech. Zároveň zmínil i novým zastupitelům, že doufá v dobrou budoucí 
spolupráci pro  
 
Dosavadní starosta p. Rejthar přečetl program zasedání dal hlasovat o takto 
navrženém programu. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 

2) Složení slibu členů zastupitelstva obce Křenice 

Dosavadní starosta přečetl znění slibu zastupitele obce Křenice, všichni členové 
zastupitelstva složili svůj slib vyslovením slova „slibuji“. Toto stvrdili svým 
podpisem. Viz. příloha – „Slib zastupitele“. 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2022 –07 –02  
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva 
obce Křenice. 
 

3) Kontrola usnesení z minulého zasedání 
Starosta přečetl jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, které se 
konalo 07.09.2022. 
 

4) Výsledky voleb do zastupitelstva obce Křenice 
Dosavadní starosta přečetl výsledky voleb do zastupitelstva obce  Křenice, které 
proběhly ve dnech 23. - 24.09.2022. 
  
Počet voličů obce Křenice: 167 
Počet odevzdaných úředních obálek: 112 



Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 112  
Byly celkem 2 volební strany –  
Sdružení nezávislých kandidátů (SNK) – 7 kandidátů - celkem 387 hlasů 
Alternativa (ALT)  4 kandidáti – celkem 196 hlasů  
 
Pořadí zvolených zastupitelů obce Křenice dle zisku mandátu člena zastupitelstva 
s hodnotou podílu pro jednotlivé volební strany. 
1. mandát s hodnotou podílu 387 - SNK - Jaroslav Zdvořák 65 hlasů 
2. mandát s hodnotou podílu 196 - ALT - Bc. Vlastimil Rejthar 63 hlasů 
3. mandát s hodnotou podílu 193,5 - SNK - MVDr. Martin Zdvořák 64 hlasů 
4. mandát s hodnotou podílu 129 - SNK - Michal Frýba 63 hlasů 
5. mandát s hodnotou podílu   98 - ALT - Ing. Antonín Wollner 48 hlasů 
6. mandát s hodnotou podílu   96,75  - SNK - Vítězslav Chval 51 hlasů 
7. mandát s hodnotou podílu   77,4  - SNK - Jakub Lösch 50 hlasů 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2022 –07 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí výsledky voleb  do zastupitelstva 
obce Křenice. 
 

5) Způsob provedení volby starosty, místostarosty, předsedů a členů 
kontrolního a finančního výboru 
Dosavadní starosta obce navrhl veřejnou volbu pro všechny výše zmíněné posty. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby starosty, 
místostarosty, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. 
 

6) Volba starosty a místostarosty: 
a) určení způsobu volby starosty a místostarosty, 
- byla zvolena veřejná volba – viz. Usnesení č. 2022 -07 -04 

 
  b) určení počtu místostarostů, 
 Dosavadní starosta navrhl 2 místostarosty z důvodu lepší zastupitelnosti, 
aktivnějšího zapojení a jasně stanovené odpovědnosti – administrativní 
místostarosta a kulturně-technický místostarosta. 

 



Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 2 místostarosty. 

 
c) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 
( § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích ), 
Dosavadní starosta navrhl neuvolněnost pro všechny členy zastupitelstva. 

 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje neuvolněnost pro všechny členy 
zastupitelstva. 

 
  d) volba starosty, 
 

Ing. Antonín Wollner navrhl Bc. Vlastimila Rejthara na starostu obce 
Křenice. 

 
Hlasování:    4  pro   2  proti   1  zdrželi se 
Pro  : J.Lösch, M.Frýba, Ing. A.Wollner, J.Zdvořák 
Proti  : V.Chval, MVDr. M.Zdvořák 
Zdrželi se :  Bc. V.Rejthar 
 
Usnesení č. 2022 –07 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje starostou obce Bc. Vlastimila Rejthara. 

 
  e) volba místostarosty 
 

Starosta navrhl p. Jakuba Lösche na administrativního místostarostu obce 
Křenice a p. Jaroslava Zdvořáka na kulturně-technického místostarostu 
obce Křenice. 

 
Volba administrativního místostarosty obce – p. Jakuba Löscha 
 
Hlasování:    4  pro   2  proti   1  zdrželi se 
Pro  : J.Lösch, M.Frýba, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner 
Proti  : V.Chval, MVDr. M.Zdvořák 
Zdrželi se :  J.Zdvořák 



 
Usnesení č. 2022 –07 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje administrativního místostarostu obce p. 
Jakuba Lösche. 
 
Volba kulturně-technického místostarosty obce – p. Jaroslava Zdvořáka 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro : V.Chval, J.Lösch, M.Frýba, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák 
Zdrželi se :  J.Zdvořák 
 
Usnesení č. 2022 –07 –09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kulturně-technického místostarostu 
obce p. Jaroslava Zdvořáka. 
 

7) Volba kontrolního a finančního výboru 
a) určení způsobu volby předsedů a členů kontrolního a finančního 
výboru, 
- byla zvolena veřejná volba – viz. Usnesení č. 2022 -07 -04 

 
b) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru, 
Starosta navrhl počet členů v obou výborech totožný a to 3 členy pro každý 
jmenovaný výbor. 

 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 3 členy pro finanční i kontrolní výbor. 

 

  c) volba předsedy kontrolního výboru, 
Starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru p. Vítězslava Chvala. 

 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro : J.Lösch, M.Frýba, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  V.Chval 
 
Usnesení č. 2022 –07 –11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedou kontrolního výboru 
p. Vítězslava Chvala. 

 



d) volba členů kontrolního výboru, 
Starosta navrhl na členy kontrolního výboru MVDr. Martina Zdvořáka 
a z řad občanů p. Marcelu Tomanovou. 

 
Volba člena kontrolního výboru – MVDr. Martina Zdvořáka 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro : V.Chval, J.Lösch, M.Frýba, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  MVDr. M.Zdvořák 
 
Usnesení č. 2022 –07 –12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena kontrolního výboru MVDr. Martina 
Zdvořáka. 
 
Volba člena kontrolního výboru z řad občanů – p. Marcela Tomanová 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –13 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena kontrolního výboru p. Marcelu 
Tomanovou. 

 
  e) volba předsedy finančního výboru, 

Starosta navrhl na předsedu finančního výboru Ing. Antonína Wollnera. 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro : V.Chval, J.Lösch, M.Frýba, Bc. V.Rejthar, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  Ing. A.Wollner 
 
Usnesení č. 2022 –07 –14 
Zastupitelstvo obce Křenice ne-schvaluje předsedou finančního výboru 
Ing. Antonína Wollnera. 

 
f) volba členů finančního výboru 
Starosta navrhl na členy kontrolního výboru p. Michal Frýbu a z řad občanů 
p. Martinu Pechanovou. 

 
Volba člena kontrolního výboru – p. Michal Frýba 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 



Pro : V.Chval, J.Lösch, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  M.Frýba 
 
Usnesení č. 2022 –07 –15 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena finančního výboru p. Michala 
Frýbu. 
 
Volba člena finančního výboru z řad občanů – p. Martina Pechanová 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –16 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena finančního výboru p. Martinu 
Pechanovou. 
 

8) Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 
V souladu s § 72 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a NV č. 318 / 2017 Sb. 
O odměnách za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstev v platném 
znění, se stanovují tyto měsíční odměny od 19.10.2022: 
 
Starosta      - Bc. Vlastimil Rejthar = 21.899 Kč 
Administrativní místostarosta   - p. Jakub Lösch   =   9.855 Kč 
Kulturně-technický místostarosta - p. Jaroslav Zdvořák =   9.855 Kč 
Předseda kontrolního výboru  - p. Vítězslav Chval  =   2.190 Kč 
Předseda finančního výboru  - Ing. Antonín Wollner =   2.190 Kč 
Člen kontrolního výboru   - MVDr. Martin Zdvořák  =   1.825 Kč 
Člen finančního výboru    - p. Michal Frýba   =   1.825 Kč 
 
pozn. Stanovení odměn bude přílohou k zápisu dnešního ustavujícího zasedání. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –17 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva – viz. příloha k zápisu „Odměny OZ Křenice“. 
 

 
 



9) Stanovení osob pověřených k přijímání prohlášení o vstupu do 
manželství a schválení obřadních místností 
Je zapotřebí ustanovit nové pověření k přijímání prohlášení o vstupu do 
manželství a o schválení obřadních  místností. K tomuto úkonu bude pověřen 
starosta a administrativní místostarosta. Obřadními místnostmi budou kaple 
v Křenicích a kaple v Přetíně. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –18 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o vstupu 
do manželství pro starostu Bc. Vlastimila Rejthara a pro místostarostu 
p. Jakuba Lösche. Dále schvaluje obřadní místnosti kaple v Křenicích a kaple v 
Přetíně. 
 

10) Stanovení kompetence starosty k provádění jednotlivých  
rozpočtových opatření 
Starosta navrhl zachovat pro tento rok limit 50 000,-Kč na jednotlivý paragraf 
v měsíci. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –07 –19 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022 s limitem 50 000,- Kč na 
jednotlivý paragraf v měsíci. 
 

11) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
 
Čj 351/22 = Oznámení o provedení zámkové dlažby, která bude 

částečně zasahovat na obecní pozemek p.č 546/2 v k. ú. Křenice + 

instalace kamerového systému na celý objekt č.p.3, 53 a 62 v Křenicích. 

 
Čj 355/22 = Informace z MV ČR – metodika a vzdělávací aktivity pro 

nové zastupitele a publikace brožury „Jsem zastupitel(ka)“. 

 
Čj 368/22 = Informace z ČEZu – Upozornění k odstranění a okleštění 

stromoví a jiných porostů určené pro vlastníky a uživatele nemovitostí, 

přes něž vede nadzemní elektrické vedení. Provádí se v období 

vegetačního klidu. 



 

Čj 369/22 = Rozhodnutí z FÚ – o registraci k dani z přidané hodnoty 

pro obec Křenice. 

 

Čj 372/22 = Informace ze SMS ČR – Licence na místní rozhlas 

výhodněji 1888 Kč vs. OSA. 

 
Čj 373/22 = Možnost využití společnosti DOMOZA projekt s.r.o. 

v oblasti dotačního managementu. 

 
Svozy NO &VO –  Nebezpečný odpad = 5.11.2022 
   Velkoobjemový odpad = 25.11.2022 
 
Úřední hodiny OÚ beze změny 

 

12) Diskuse 
 
VO kontejner navíc pro nemovitost „Edlovna“ 
Dotaz - zastupitel : bylo by vhodné přiobjednat jeden kontejner navíc na 
velkoobjemový odpad kvůli vyklizení „Edlovny“ 
Odp. - starosta : dobrá připomínka – zařídím. 
 
VO kontejnery pro Přetín 
Dotaz - občan : kolik je VO kontejnerů pro Přetín – na internetu je psáno pouze 
jeden. Vždy byly dva. 
Odp. - starosta : ověřím si - zajistím 2 požadované kontejnery pro Přetín. 
 
Nemovitost „Edlovna“ 
Dotaz - občan : do Edlovny chodí děti a hrají si tam – neradi bychom, aby tam na 
ně něco spadlo. 
Odp. - starosta : zajistím cedulku Zákaz vstupu plus zapáskujeme přístup k této 
nemovitosti. Jedná se o soukromý pozemek, kde nemají děti, co dělat. Rodiče 
jsou zodpovědni za své nezletilé děti. 
 
Dotaz – zastupitel : byl jsem se podívat na Edlovnu a chybí tam tašky a hřebenáče. 
Odp. - starosta : provedeme nápravu, aby do nemovitosti zbytečně nezatékalo. 
 
Dotaz – zastupitel, občan : vypadá to, že i statika Edlovny je narušena. 
Odp. - starosta : ohledání statiky provede specialista. 
 



 
Záměr propachtování obecních pozemků  z roku 2021 
Dotaz – občan : provedla jsem kontrolu nové Pachtovní smlouvy - je tam zanesen 
i lesní pozemek. Jiné pozemky tam zase chyběly oproti původní zrušené smlouvě. 
Odp. - starosta : zjistím skutečnost, proč AK Halík zanesla takovýto pozemek do 
smlouvy – každopádně služba byla zajišťována třetí stranou – tj. odpovědnost je 
na nich. Pokud se opravdu jedná  o lesní pozemek bude vyňat a zároveň 
pozemky, které chyběly, tak budou zaneseny do smlouvy příslušným dodatkem. 
  

13) Souhrn usnesení a závěr 
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání 20:30 hod. 
Poděkoval všem za účast. 
 
Zapsala : Ing Jiřina Kopfová 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Jakub Lösch, MVDr. Martin Zdvořák 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 
 

Vyvěšeno / e-deska:               21.10.2022  /  21.10.2022 

Sejmuto: 15.11.2022 

info
krenice



SOUHRN  USNESENÍ 
ze zasedání OZ obce Křenice konaného  

dne 19.10.2022 od 19,15 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Usnesení č. 2022 –07 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 

Usnesení č. 2022 –07 –02  
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu členů zastupitelstva 
obce Křenice. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí výsledky voleb  do zastupitelstva 
obce Křenice. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby starosty, 
místostarosty, předsedů a členů kontrolního a finančního výboru. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 2 místostarosty. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje neuvolněnost pro všechny členy 
zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje starostou obce Bc. Vlastimila Rejthara. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje administrativního místostarostu obce 
p. Jakuba Lösche. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kulturně-technického místostarostu 
obce p. Jaroslava Zdvořáka. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje 3 členy pro finanční i kontrolní výbor. 
 



Usnesení č. 2022 –07 –11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedou kontrolního výboru 
p. Vítězslava Chvala. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena kontrolního výboru MVDr. Martina 
Zdvořáka. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –13 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena kontrolního výboru p. Marcelu 
Tomanovou. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedou finančního výboru 
Ing. Antonína Wollnera. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –15 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena finančního výboru p. Michala 
Frýbu. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –16 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje člena finančního výboru p. Martinu 
Pechanovou. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –17 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –18 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pověření k přijímání prohlášení o vstupu 
do manželství pro starostu Bc. Vlastimila Rejthara a pro místostarostu 
p. Jakuba Lösche. Dále ne-schvaluje obřadní místnosti kaple v Křenicích a kaple 
v Přetíně. 
 
Usnesení č. 2022 –07 –19 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2022 s limitem 50 000,- Kč na 
jednotlivý paragraf v měsíci. 
 
 



 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Jakub Lösch, MVDr. Martin Zdvořák 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 
 

Vyvěšeno / e-deska:               21.10.2022  /  21.10.2022 

Sejmuto: 15.11.2022 
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