
ZOZ 20221228 

 

ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 
dne 28.12.2022 od 20,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :  Bc. Gabriela Daniela Chvalová, Michal Frýba, Jakub Lösch, Bc. Vlastimil 
Rejthar, Ing. Antonín Wollner, MVDr. Martin Zdvořák, Jaroslav Zdvořák 
 
Ověřovatelé : Bc. Gabriela Daniela Chvalová, Jakub Lösch 
Zapisovatelka : Ing. Jiřina Kopfová 

 

Program :  

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Schválení návrhu rozpočtu obce Křenice na rok 2023 
4. Schválení návrhu směrnice pro provedení inventarizace za rok 2022 
5. Schválení kompetence starosty k provedení závěrečného rozpočtového 
 opatření č. 7/2022 k 31.12.2022 s neomezeným limitem na položku 
6. Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 
 opatření během roku 2023 
7. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 
8. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2023 
9. Návrh na schválení záměru – Uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 
uzavřené dne 01.10.2022 (úprava ohledně p. p. č. – vynětí vs. doplnění) 
10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
11. Diskuse 
12. Souhrn usnesení a závěr 

  



 
  

1) Zahájení 
Zasedání zahájil starosta v 20,10 hod. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že 
je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil 
ověřovatele zápisu Bc. Gabrielu Danielu Chvalovou a p. Jakuba Lösche. Dále určil 
zapisovatelku Ing. Jiřinu Kopfovou. 
Starosta p. Rejthar přečetl program zasedání a dal hlasovat o takto navrženém 
programu. 
 
Hlasování:     7 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –09 –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 16.11.2022. 

 
3) Schválení návrhu rozpočtu obce Křenice na rok 2023 

Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2023 jako vyrovnaný s příjmy a výdaji  ve 
výši 4.807.000 Kč. 
 
pozn. Návrh – Rozpočtu na rok 2023 bude přílohou k zápisu tohoto zasedání. 
 
Hlasování:     7 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –09 –02  
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh rozpočtu obce Křenice na rok 
2023. 

 
4) Schválení návrhu směrnice pro provedení inventarizace za rok 2022 

Starosta obce seznámil zastupitele se směrnicí pro provedení inventarizace za 
rok 2022. Bude provedena inventarizace veškerého majetku, závazků, účtů do 
27.01.2023. 
 
pozn. Návrh – Směrnice bude přílohou k zápisu tohoto zasedání. 
 
Hlasování:     7 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –09 –03  



Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh Směrnice pro provedení 
inventarizace za rok 2022. 
 

5) Schválení kompetence starosty k provedení závěrečného rozpočtového 
 opatření č. 7/2022 k 31.12.2022 s neomezeným limitem na položku 
Starosta požádal zastupitele o schválení kompetence starosty k provedení 
závěrečného rozpočtového opatření č. 7/2022 k 31.12.2022 s neomezeným 
limitem na položku – s ohledem na informovanost zastupitelstva s rozpočtovými 
zásahy v tomto rozpočtovém opatření. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    1 zdrželi se 
Pro  :  Bc. G.D.Chvalová, J.Lösch, M.Frýba, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  Bc. V.Rejthar 

 
Usnesení č. 2022 –09 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provedení 
závěrečného rozpočtového opatření č. 7/2022 k 31.12.2022 s neomezeným 
limitem na položku s ohledem na informovanost zastupitelstva s rozpočtovými 
zásahy v tomto rozpočtovém opatření. 
 

6) Schválení kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových 
 opatření během roku 2023 
Starosta navrhl zachovat na následující rok limit 50.000 Kč na jednotlivý paragraf 
v měsíci s poznámkou, že tato výše je limitující. Zastupitelstvo se tedy shodlo 
a navrhlo navýšení limitu na 100.000 Kč na jednotlivý paragraf.  

 
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 :  Bc. G.D.Chvalová 

 
Usnesení č. 2022 –09 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2023 s limitem 100.000 Kč na 
jednotlivý paragraf v měsíci. 
 

7) Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 
Starosta přečetl pravidla programu podpory sportu, hasičů a neziskových 
organizací. Jedná se o prostředky na podporu činnosti sportovních organizací 
a neziskových organizací. 
 



pozn. Program podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 bude 
přílohou k zápisu tohoto zasedání. 
 
Hlasování:     7 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –09 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory sportu, hasičů  
 a neziskových organizací na rok 2023. 
 

8) Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2023 
Starosta přečetl pravidla programu podpory akcí spolků a neziskových 
organizací. Jedná se o prostředky na podporu kulturních, sportovních a dalších 
společenských akcí. 
 
pozn. Program podpory akcí spolků a neziskových organizací na rok 2023 bude 
přílohou k zápisu tohoto zasedání. 
 
Hlasování:     7 pro    0 proti    0 zdrželi se 
 
Usnesení č. 2022 –09 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory akcí spolků 
a neziskových organizací na rok 2023. 
 

9) Návrh na schválení záměru – Uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě 
uzavřené dne 01.10.2022 (úprava ohledně p. p. č. – vynětí vs. doplnění) 
Jedná se o záměr k provedení nápravy pachtovní smlouvy uzavřené dne 
01.10.2022 – změna se týká pozemkových parcelních čísel – vynětí vs. doplnění. 
 
Hlasování:     6 pro    0 proti    1 zdrželi se 
Pro  :  Bc. G.D.Chvalová, J.Lösch, M.Frýba, Bc. V.Rejthar, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  Ing. A.Wollner 

 
Usnesení č. 2022 –09 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje záměr – Uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní 
smlouvě uzavřené dne 01.10.2022. 
 

10) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
 
nový ceník firmy Pošumavská odpadová s.r.o. - informace 
  



Čj 409/22 = informace o změně jízdních řádů od 11.12.2022 – autobusová 
doprava 
 
Čj 419/22 = Žádost o zpevnění příjezdové komunikace ke kontejnerům 
v Kameni 
 
Čj 425/22 = Oznámení - výše finančního příspěvku na dopravní obslužnost 2023 
 
Čj 440/22 = Oznámení navýšení odměn členům zastupitelstva od 1.1.2023 
o 10% - uvolněným ANO , neuvolněným pouze MOŽNOST. 

- OZ nezvýšením odměn je zajištěna úspora v rozpočtu ve výši cca 176.000 
Kč.  

 
Čj 446/22 = Žádost o dar ZŠ Švihov ve výši 24.000 Kč 

- bude projednáno na 1. ZOZ v roce 2023 

 
 

11) Diskuse 
 
Oprava rybníčku v Přetíně 
Dotaz - občan: prosakuje voda z rybníčku na návsi v Přetíně. Je nutné 
vybetonovat bok tak, aby voda neunikala. Dále trubka z rybníčka do nádrže se 
propadá.  
Odp. - starosta : zjistíme možnosti. 
 
Oprava kanálu v Kameni u kapličky 
Dotaz - občan: kanál u kapličky v Kameni je nutno opravit. 
Odp. - starosta : ano, víme o tom, máme v plánu napravit spolu s cestou ke 
kontejnerům. 
 
Přesunutí knihovny do prostor OÚ na č.p. Křenice 14 
Dotaz - knihovnice : kdy bude zajištěno přemístění knihovny do budovy OÚ? 
Odp. - starosta : knihovnu přesuneme na OÚ na návsi. Jde o zajištění obslužnosti 
návštěvníků knihovny a zároveň vznikne energetická úspora z důvodu využití 
společných prostor. Musíme pořídit a nainstalovat závěsné regály. Zajistíme 
v průběhu ledna. Dále je nutné projít seznam literatury od městské knihovny KT, 
příp. zredukovat počet zápůjček a zároveň provést evidenci darovaných knih od 
občanů. 
 
 



Informovanost ohledně schůzek v rámci interních záležitostí zastupitelstva 
Dotaz - zastupitel: informovanost ohledně schůzek, prosím zaslat včas dopředu. 
Odp. - starosta : ano, jsem si vědom, že v jednom případě přišla informace přímo 
v den konání schůzky s projektantem. Je však možné, že pokud má zastupitel 
aktivně zájem o informace či jiné detaily, učinit extra schůzku či provést zápis 
z jednání tak, aby byla informace dostupná v písemné formě. 
 
Informace k nemovitosti „Edlovna“ a „Stará škola“ 
starosta : proběhla schůzka s projektantem ohledně těchto nemovitostí 
a přípravě projektové dokumentace. 
 
Informace k plánovaným prořezům 
starosta : proběhla schůzka se zástupcem společnosti, která zajišťuje odborné 
zásahy tohoto typu. Bylo domluveno zajištění zdravotních posudků stromů dle 
předem vytipovaných míst – bude zajišťováno tzn. „oblastně“ – např. oblast 
kolem kaple v Křenicích. Stromy nejen, že budou zdravotně posouzeny, ale 
budou i zavedeny do databáze, která následně bude převedena do GISu 
(Geografický informační systém). 
Každoročně budou řešeny další oblasti, které budou vytipovány zastupitelstvem 
dle vytíženosti občanským životem. 
 
Informace k DTM (digitálně technická mapa) 
starosta : proběhla schůzka se zástupcem společnosti, která zajišťuje převod dat 
do tohoto systému. V našich obcích se jedná o data technické infrastruktura 
v majetku obce – tj. veřejné osvětlení a stoková kanalizační síť.  
 
 



12) Souhrn usnesení a závěr 
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání 21,15 hod. 
Poděkoval všem za účast a popřál šťastný vstup do nadcházejícího roku 2023. 
 
Zapsala : Ing Jiřina Kopfová 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Bc. Gabriela D. Chvalová, Jakub Lösch 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 
 

Vyvěšeno / e-deska:                29.12.2022 / 29.12.2022 

Sejmuto: 15.01.2023 

info
krenice



SOUHRN  USNESENÍ 
ze zasedání OZ obce Křenice konaného  

dne 28.12.2022 od 20,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Usnesení č. 2022 –09 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání. 

Usnesení č. 2022 –09 –02  
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh rozpočtu obce Křenice na rok 
2023. 
 
Usnesení č. 2022 –09 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh Směrnice pro provedení 
inventarizace za rok 2022. 
 
Usnesení č. 2022 –09 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provedení 
závěrečného rozpočtového opatření č. 7/2022 k 31.12.2022 s neomezeným 
limitem na položku s ohledem na informovanost zastupitelstva s rozpočtovými 
zásahy v tomto rozpočtovém opatření. 
 
Usnesení č. 2022 –09 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje kompetenci starosty k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření během roku 2023 s limitem 100.000 Kč na 
jednotlivý paragraf v měsíci. 
 
Usnesení č. 2022 –09 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory sportu, hasičů 
a neziskových organizací na rok 2023. 
 
Usnesení č. 2022 –09 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje Program podpory akcí spolků 
a neziskových organizací na rok 2023. 
 
Usnesení č. 2022 –09 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje záměr – Uzavřít dodatek č. 1 k pachtovní 
smlouvě uzavřené dne 01.10.2022. 
 



 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Bc. Gabriela D. Chvalová, Jakub Lösch 

ověřovatelé 

 

 
 
 

 
 

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

starosta obce 

 
 

Vyvěšeno / e-deska:                29.12.2022 / 29.12.2022 

Sejmuto: 15.01.2023 

 

info
krenice
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