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Vážení spoluobčané,
rok se sešel s rokem, a jsou tu opět letní měsíce, v kterých vydáváme 2.číslo
Křenického zpravodaje.
Chtěla bych Vám přiblížit činnost obecního úřadu Křenice za poslední rok, tj.
od srpna 2014 dosud. Jedná se o investiční akce, získané dotace a jejich využití,
akce, které právě probíhají a úkoly, které bychom chtěli do konce roku 2015
realizovat.
Ve dnech 10. a 11. října 2014 se konaly volby do zastupitelstva obce Křenice.
Chtěla bych Vám všem poděkovat za účast na volbách a také za důvěru, kterou
jste nám zvolením dali. V příštím volebním období se vynasnažíme pracovat
s takovou pílí jako dosud, i když v prvních letech nebylo vše jednoduché, ne
všechny plány, které jsme měly, se nám podařily splnit. Děkujeme všem
občanům za trpělivost. Jsem přesvědčená, že všechny problémy se dají řešit,
pokud je všeobecná vůle a chuť, a já doufám, že nám s tím pomůžete.
Ráda bych poděkovala za každou pozitivní, ale i negativní reakci, která nám
v našem úsilí o krásný domov a prostředí dodávala sílu a energii udělat některé
věci lépe. Jsem ráda, že máme v obcích spolky, jako jsou dobrovolní hasiči,
sportovci, myslivci, kteří nám pomáhají ve zvelebování našich obcí, udržují
sportovní a kulturní tradice. Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří se starají
o zkrášlování svých domovů, chalup, chat, a tím vytvářejí krásu našeho domova.

Jana Vlčková
starostka obce

Přehled investic od srpna 2014 do srpna 2015.
Přehled nezahrnuje náklady na údržbu a provoz, spotřebu el.energie, opravy,
různé služby, telefonické poplatky, příspěvek na územní dopravní obslužnost,
což jsou stálé a nutné výdaje na chod obcí ve správním obvodu obce Křenice.
Od srpna 2014 do 31.12.2014.
1) Byly doopraveny prostory bývalé prodejny
v Křenicích – nábytek, elektrokotel
2) Zrestaurovala se stropní výmalba v kapli
sv. Václava v Přetíně
3) Nové veřejné osvětlení v obcích Kámen a Přetín
4) Dotace od úřadu práce na mzdy pracovníků na VPP
(veřejně prospěšné práce) 06 – 11/2014
podíl obce
dotace ÚP
0,- Kč
68 340,- Kč
Od 1.1.2015 do konče července 2015.
1) Nákup lesních pozemků v k.ú. Přetín
2) Oprava kanalizačních vpustí v obcích Kámen
a Přetín
3) Věcné dary a pohoštění na dětský den,
pohoštění a upomínkové předměty na setkání
zastupitelů mikroregionu Běleč
4) Oprava kostelních lavic v kapli sv. Václava
v Přetíně
5) Zhotovení návrhu vlajky a znaku obce Křenice
6) Příspěvek TJ Sokol Křenice
7) Příspěvek hasiči Křenice a Přetín
8) Nové střídačky na fotbalovém hřišti v Křenicích-2 ks
9) Nákup 2 ks trampolín na dětská hřiště
10) Nákup traktůrku na sekání trávy
11) Prořezávka stromů v obci Křenice
12) Výkresová skříň kovová na OÚ

97 073,- Kč
19 639,- Kč
806 243,- Kč

celkem
68 340,- Kč

290 000,- Kč
26 699,- Kč

34 916,- Kč
24 178,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
20 000,- Kč
53 834,- Kč
9 980,- Kč
98 135,- Kč
38 853,- Kč
18 501,- Kč

Ze zasedání zastupitelstva obce.
Stručný výpis nejdůležitějších bodů projednávaných na zasedání zastupitelstva obce Křenice od 13.9.2014 do 29.5.2015.
Zasedání OZ dne 13.9.2014.
1)
2)
3)
4)

OZ schvaluje úpravu rozpočtu č.2 k 31.8.2014.
OZ schvaluje prodej ostatní plochy p.č. 27/4 v k.ú. Křenice.
OZ schvaluje odprodej části pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Křenice.
OZ schvaluje koupi lesních pozemků o výměře 15 431 m2, pozemku
vedeném jako orná půda o výměře 380 m2 a pozemku vedeném jako
dobývací prostor o výměře 665 m2 vše v k.ú. Přetín.
5) OZ schvaluje dar obci – části pozemků – 3x 1/57 pozemku a p.č. 78/33
v k.ú. Přetín.
6) OZ schvaluje nákup předplatného systému EPIS ( Ekonomicko Právní
Informační Systém )
Zasedání OZ dne 1.11.2014 – ustavující.
1)
2)
3)
4)

OZ schvaluje starostku obce p. Janu Vlčkovou.
OZ schvaluje místostarostu obce p. Vítězslava Chvala.
OZ schvaluje předsedu kontrolního výboru p. Jaroslava Zdvořáka.
OZ schvaluje členy kontrolního výboru p. Michala Frýbu a p. Vlastimila
Rejthara.
5) OZ schvaluje předsedu finančního výboru p. Josefa Hájka.
6) OZ schvaluje členy finančního výboru p. Mgr. Jana Kacíře a p. Hanu
Zdvořákovou.
7) OZ schvaluje odměny starostce, místostarostovi, předsedům a členům
výborů.
8) OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 3 k 31.10.2014.
9) OZ schvaluje vyvěšení záměru na odprodej pozemku p.č. 27/4 o
výměře 52 m2 v k.ú. Křenice.
10) OZ schvaluje návrh firmy PROSTROM na pěstební opatření na
stromech rostoucích v obci Křenice.
11) OZ schvaluje vypracování projektu na umístění dopravního zrcadla
v obci Křenice mezi č.p. 50 a 57 na pozemku p.č. 345/9.

12) OZ bere na vědomí platnost zápisu o výsledku voleb do OZ Křenice,
platnost osvědčení o zvolení členem zastupitelstva a složení slibu
zastupitele obce Křenice.
Zasedání OZ dne 20.12.2014.
1)
2)
3)
4)
5)

OZ schvaluje rozpočtové opatření č.4 k 30.11.2014.
OZ schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2015.
OZ schvaluje rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018.
OZ schvaluje strategický rozvojový plán obce na roky 2015 – 2018.
OZ schvaluje kompetenci starostky obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření během roku s limitem na jednotlivou položku
do 500 000,- Kč.
6) OZ schvaluje směrnice pro provedení inventarizace.
7) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 24/4 o výměře 52 m2 v k.ú. Křenice.
8) OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Charitě Klatovy ve výši
2 000,- Kč a Záchranné stanici pro nemocná zvířata do Spáleného
Poříčí ve výši 1 000,- Kč.
Zasedání OZ dne 7.3.2015.
1) OZ schvaluje rozpočtové opatření č.5 k 31.12.2014.
2) OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Křenice.
3) OZ schvaluje pronájem nádob na sběr bioodpadu a kovů od firmy AVE
Sběrné suroviny a.s., Plzeň.
4) OZ schvaluje Program podpory akcí spolků na rok 2015 a Program
podpory sportu, hasičů na rok 2015.
5) OZ schvaluje návrh smlouvy o sdružení prostředků na společnou
jednotku požární ochrany s městysem Chudenice.
6) OZ schvaluje kalkulaci pojištění majetku a odpovědnosti pro obec
Křenice od pojišťovny Generali a.s.
7) OZ schvaluje vyvěšení záměru na odprodej pozemku p.č. 20/11 v k.ú.
Křenice.

8) OZ schvaluje koupi pozemků p.č. 1057/1, 1057/2 a 1056/1 v k.ú.
Chudenice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
9) OZ schvaluje finanční dotaci Spolku Bowling Přetín ve výši 3 000,- Kč
na věcné ceny do bowlingového turnaje.
10) OZ neschvaluje nabídku na vypracování projektové dokumentace
na opravu části místní komunikace p.č. 732/1 v k.ú. Přetín.
Zasedání OZ dne 24.4.2015.
1) OZ schvaluje nájemní smlouvu na pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice
se Státním pozemkovým úřadem ČR.
2) OZ schvaluje dohodu o zaplacení úhrady za užívání pozemku p.č.
292/3 v k.ú. Křenice od 3.4.2015 do 26.4.2015 se Státním pozemkovým úřadem ČR.
3) OZ schvaluje koupi pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice ( jedná se o
pozemek mezi kabinami a fotbalovým hřištěm ).
4) OZ schvaluje zrušení JSDH obce Křenice a Přetín ( zásahová jednotka ).
5) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 20/11 o výměře 792 m2 v k.ú.
Křenice.
6) OZ schvaluje vyvěšení záměru na odprodej pozemku p.č. 20/19 v k.ú.
Křenice.
7) OZ schvaluje koupi obecního traktůrku na sekání trávy.
8) OZ schvaluje návrh obecního znaku a vlajky vypracované heraldickou
kanceláří p. Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem.
9) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015.
Zasedání OZ dne 29.5.2015.
1) OZ schvaluje závěrečný účet obce Křenice za rok 2014 s celoročním
hospodařením bez výhrad.
2) OZ schvaluje účetní závěrku obce Křenice za rok 2014.
3) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 20/19 o výměře 1120 m2 v k.ú.
Křenice.
4) OZ schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ( věcné
břemeno ) s Povodím Vltavy na přechod s kabelem na veřejné
osvětlení přes Merklínský potok v obci Křenice.

5) OZ bere na vědomí zprávu auditu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Křenice za rok 2014.
6) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č.3/2015.
Do konce roku 2015 by se mělo ještě dokončit nebo započít.
1) Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Křenice.
2) Započít s opravou sportovních kabin u fotbalového hřiště v Křenicích.
3) Nechat zpracovat projektovou dokumentaci na opravu místních
komunikací v obci Přetín – směr k „Lipám“-část – a v obci Křenice –
směr k bytovce č.p. 49 – část.
4) Z důvodu špatného technického stavu některých dopravních značek,
jejich výměnu za nové.
5) Připravit rozpočet obce na rok 2015.
6) Připravit s firmou PROSTROM návrh na pěstební opatření stromů
rostoucích v obci Křenice – u silnice od OÚ směrem na Újezdec – a
v obci Přetín – u „Lip“.
7) Přivítat nově narozené občánky.
8) V případě, že nám Poslanecká sněmovna ČR, podvýbor pro heraldiku a
vexilologii schválí do konce měsíce září 2015 návrhy obecního znaku a
vlajky, nechat je zhotovit a následně vysvětit.
Kulturní akce od začátku roku 2015 do července 2015.
1) V měsíci březnu se konalo na bowlingu v Přetíně setkání zastupitelů
mikroregionu Běleč s velkou účastí zástupců okolních obcí Švihova,
Vřeskovic, Dolan, Chudenic, Mezihoří, Ježov, Biřkova, Kaniček,
Červeného Poříčí. Za organizaci vydařeného setkání jsme dostali
velkou pochvalu od starosty města Švihov p. PaedDr.Václava Petruse.
2) Taktéž v měsíci březnu se konal již tradiční hasičský bál, který
pořádalo SDH Křenice v hostinci „ U Voráčků „ v Křenicích za hojné
účasti bálovníků.
3) V měsíci květnu proběhla okrsková hasičská soutěž družstev na louce
směrem k „Chumeckému mlýnu“ za účasti družstev mužů a žen. Za
muže se zúčastnily SDH Přetín, SDH Křenice, JSDH Chudenice – 3
družstva - a SDH Biřkov. Za ženy pak SDH Přetín.

Výsledky muži : 1. JSDH Chudenice A
2. SDH Přetín
3. SDH Křenice
4. JSDH Chudenice B
5. JSDH Chudenice C
6. SDH Biřkov
Výsledky ženy : 1. SDH Přetín
4) 27.6.2015 se konal na fotbalovém hřišti v Křenicích dětský den
s opékáním vuřtů.
5) 11.7.2015 pořádal TJ Sokol Křenice pro fanoušky fotbalu tradiční
„Memoriál Josefa Voráčka“ za účasti 4 mužstev.
Výsledky : 1. TJ Lučina Ptenín
2. TJ Sokol Křenice
3. SQRŇANY
4. VS Plzeň
Další informace :
1) V příloze dnešního zpravodaje najdete kopii kroniky z let 1986 – 1987.
Kronika obce Křenice byla psána v letech 1932 – 1938 – je uložena
v okresním archivu v Klatovech, a potom až právě v letech 1986 – 1987.
Mezi roky 1939 – 1985 a po roce 1987 až dosud se kronika obce nepsala
( to je ale ostuda !!! ).
2) Od prosince 2014 do července 2015 se v našich obcích narodili tři
občánci – Kamilka Hostárková, Maxmilián Lösch a Anička Zdvořáková.
3) K 16.8.2015 měla obec Křenice 204 obyvatel.
v Křenicích - 113
obyvatel
v Přetíně
- 58
obyvatel
v Kameni - 33
obyvatel
4) Oficiální internetové stránky naší obce : www.krenice.cz ( můžete si zde
prohlédnout fotografie obcí a fota z různých akcí – postupně doplňováno
5) E-mail : info@krenice.cz
6) Úřední doba : úterý - 17,00 - 19,00 hod.
sobota - 9,00 - 12,00 hod.
7) Telefonické spojení – starostka : 723 419 866
8) V sobotu 26.9.2015 nebo v neděli 27.9.2015 ( ještě bude upřesněno ) se

bude konat v obci Přetín nejen pro děti sportovní odpoledne ( rybářské
závody, jízda na koních, opékání klobás….). Zveme všechny děti, rodiče,
prarodiče a ostatní občany.
9) V neděli 27.9.2015 od 14,00 hod. proběhne v kapli sv. Václava v Přetíně
mše svatá. Zveme všechny občany.
10)
V sobotu 3.10.2015 od 14,00 hod. proběhne v kapli Panny Marie
v Křenicích mše svatá. Zveme všechny občany.
11)
V sobotu 29.8.2015 od 20,00 hod.(až se setmí) pořádá SDH Přetín
tradiční noční soutěž hasičských družstev na louce u bowlingu v Přetíně.
Zveme všechny občany.

Přejeme Vám všem zbytek krásného léta, pohodového podzimu a mírné
zimy. Děkujeme a těšíme se na milou spolupráci, nové příspěvky ( fotografie
či články i z dřívější doby) a inspiraci pro další číslo zpravodaje. K zasílání
můžete využít e-mailovou adresu info@krenice.cz nebo předat osobně
kterémukoli zastupiteli.

Přílohy : 1. Okrsková soutěž hasičů v Přetíně - SDH Přetín ženy a muži,
SDH Křenice, výsledky
2. Dětský den dne 27.6.2015
3. „Memoriál Josefa Voráčka“ dne 11.7.2015 – mužstvo TJ Sokol
Křenice, výsledky
4. TJ Sokol Křenice – historická fota
5. Obnova a částečné zpřístupnění kostela sv.Jana Křtitele
v Chudenicích - kopie vydané brožury
6. Kopie kroniky z let 1986 – 1987.

