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Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou další číslo Křenického zpravodaje. V něm bych Vám
chtěla přiblížit dění v obcích a činnost zastupitelstva od srpna 2015 do února
2016.

V souvislosti s hodnocením uplynulého období mám příležitost poděkovat všem
svým spoluobčanům za jejích snahu, práci a volný čas, který věnují rozvoji
a zvelebování naší obce.

Doba je natolík hektická a překotná, ze přemýšlím nad tím, kam až je schopen
člověk sáhnout, kde jsou hranice našich možností. Máme dostatek času na to,
abychom zachránilí svou vlastní identítu, zdraví ?

Chtěla bych Vám toutq cestou poděkovat za pochopení, trpělívost i podporu
a těším se na další spolupráci:

Jana Vlčková

starostka obce



Ze zasedání zastupitelstva obce.

Stručný výpis nejdůležítějších bodů projednávaných na zasedání zastupitelstva obce Křeníce
od 25.9.2015 do 19.2.2016.

Zasedání 02 dne 25.9.2015.

1) 02 schvaluje dotaci Diakonii ČCE - centrum Merklín i ve výši5 000,-Kč na rok 2015.
2) 02 schvaluje dotaci Charitě Klatovy ve výši4 000,-Kč na rok 2015.
3) OZ schvaluje pěstební opatření na stromech rostoucích mimo les v obcí Křenice a

Přetín - jednalo se o stromy v Přetíně u křížku ,,U Lip,, a v Křenicích u bytovky č.p. 49,
u komunikace k této bytovce a u silnice z návsi směrem na Újezdec.

4) 02 schvaluje nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území obce. K tomuto kroku zastupitelstvo přistoupilo z důvodu častých a
nevítaných návštěv cizích osob přímo u našich občanů v domě. Pokud by se toto stalo
a někdo cízí Vám něco nutil ( zboží nebo službu ), zavolejte starostce nebo někomu
ze zastupítelstva, nebo po nich chtějte písemné povolení od obce. Za neuposlechnutí
zákazu dostane prodávající pokutu.

5) OZ schvaluje nový Spisový řád obecního úřadu Křenice.
6) 02 schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě pozemků se Zemědělským družstvem

Merklín.

7) 02 bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4,5,6/2015.
Zasedání OZ dne 11.12.2015.

1) 02 schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 - jedná se o vyhlášku o místním
poplatku za provoz systému shromažd"ování, sběru, prepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Fyzícká osoba s trvalým pobytem na území obce,
nebo fyzícká osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k índivíduální rekreaci, byt
nebo rodinný dům a není v obcí hlášena k trvalému pobytu platí poplatek 400,-Kč na
rok 2016. Zproštěni od poplatku jsou osoby, které mají průkaz ZTP/P nebo které jsou
umístěny v domovech nebo léčebných ústavech ( senioři a děti ). Úlevu od poplatku
má osoba s trvalým pobytem na území obce, která v příslušném roce dovrší 70-ti let
a žije samostatně v jednočlenné domácnosti. Tato úleva činí 150,-Kč na rok.
Vyhláška je vyvěšena na stránkách obce : www.krenice.cz

2) 02 schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2016. Rozpočet je schvalován jako
vyrovnaný.
Příjmy - 3 169 261,- Kč
Výdaje - 3 169 261,- Kč
Rozpočet je vyvěšen na stránkách obce : www.krenice.cz

3) 02 schvaluje směrníce pro provedení inventarizace za rok 2015.
4) OZ schvaluje ,,Pravidla pro příjímání a vyřizování petic?. Dokument je též vyvěšen na

stránkách obce.



5) OZ schvaluje smlouvu o pověření odborného lesního hospodáře. Od 1.1.2016 tímto
pověřuje p. Václava Konůpka.

6) 02 schvaluje finančrí dar pro Záchrannou stanici zvířat ve Spáleném Poříčí ve výši
1000,- Kč.

7) OZ schvaluje pokácení stromu -lípy- v k.ú. Přetín. Jedná se o strom u kaple v Přetíně,
je značně proschlý, naklání se, kmen je částečně prohnilý, hrozí pád a poškození
obecního i soukromého majetku.

8) OZ schvaluje smlouvu o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování odpadů s firmou Pošumavská odpadová s.r.o. Město Klatovy a Sušice
založilo tuto novou firmu, která přebírá veškeré odvozy odpadu od Odpadového
hospodářství Klatovy. To ukončilo svojí činnost k 31.12.2015.

9) 02 neschválilo vstup obce do firmy Pošumavská odpadová s.r.o. jako společník.
le) 02 schvaluje kupní smlouvu na pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice. Jedná se o

pozemek mezi sportovnímí kabinami a fotbalovým hřištěm. Obec tento pozemek
kupuje ód Státního pozemkového úřadu ČR.

11) 02 bere na vědomí rozpočtová opatření č. 7,8/2015.
Zasedání 02 dne 19.2.2016.

1) OZ schvaluje ,,Program podpory akcí spolků? na rok 2016.
2) 02 schvaluje ,,Program podpory sportu, hasíčů? na rok 2016.

Oba tyto programy lsou vyvěšeny na stránkách obce www krenice cz
3) 02 schvalu)e smlouvu s Plzeňským kra3em na za3ištění územní dopravní obslužnosti

Obec pro rok 2016 zaplatí příspěvek na autobusovou dopravu ve výši7 720,-Kč
4) 02 schvaluje žádost o dotaci na činnost pro TJ Sokol Křenice na rok 2016 ve výši

25 (Í)0,-Kč,
5) 02 schvaluje žádost o dotací ría akci ,,Turnaj bowling Přetín? a ,,bowlingový turnaj pro

mládež? pro Spolek Bowling Přetín ve výši5 000,-Kč.
6) OZ schvaluje osazení dopravního zrcadla na pozemek p.č. 345/9 v k.ú. Křenice.

Zrcadlo se osazuje z důvodu bezpečného vyjíždění z č.p. 24 a 23. Povolení osazení
bylo schváleno Policií ČR a dopravním úřadem Městského úřadu Klaťovy.

7) OZ schvaluje opravu oken a zadních venkovních dveří v budově č.p. 14 (.'nyní
přestěhovaný obecní úřad ) z d'ůvodu velkého úniku tepla.

8) ? 02 sctivafuje přívod elektrické energie (kabelem) z č.p. 48 v K:enicích & s'pórtovních
kabin.?Stávající přívod bude zrušen, jelikož vede z budovy, která není v majetku obce.

9) 02 schvaluje nasvícení kaple Panny Marie v Křenicích a vytvoření kopie oltářního
obrazu Panny Marie do kaple v Křenicích, jelikož kaple je dominantou obCe a
v ríočních hodinách nenívidět.

10) Na zastupiteÍstvu se též jednalo ohledně nových skutečností a nesrovnalostí ve
smlouvě, které nebyly domluveny, při opravě sportovních kabin. Jeden tvrdil to,
druhý ono. Po poměrně silně emotivní slovní přestřelce se část zastupitelstva
domluvila, ze se sejdou přímo na místě a vzniklé nesrovnalosti budou řešit. Starostka



pověřila místostarostu p. Vítězslava Chvala vyřizováním veškerých věcí, tj. stavebním
dozorem, dokladovými záležitostmí apod., ohledně opravy sportovních kabín a
přívodu elektrícké energie ( viz bod 8 ).

11) Starostka informovala, ze byl osloven pán, který se zabývá stavem bezpečnosti
mostů, aby nám provedl prohlídku těchto staveb. Jedná se o dva mosty v Křenicích
pod komunikací směrem k bytovce č.p. 49. Objekt bývalého JZD ( sílážní jímky,
budovu OMD ) má v pronájmu plzeňská firma, která se zabývá dodávkou bíoodpadu
do tepláren. Tento materiál naváží do jímek velmi těžkou technikou a mosty na tuto
zátěž nejsou stavěné. Proto jsme požádali o prohlídku a navrhli jsme omezení jízdy
- zákaz vjezdu všech vozidel s nosností nad 12 t. Tuto značku musí ještě schválit
Policie ČR a dopravní úřad Městského úřadu Klatovy.

12) 02 neschválilo úpravu měsíčních odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí.
13) OZ neschválilo vybudování terasy a přístavku na nářadí u sportovních kabin.
14) 02 bere na vědomí rozpočtová opatření č. 9,10/2015.

Investiční akce a náklady v roce 2015.

1) Nákup 2 ks střídaček na fotbalové hřiště
2) Nákup 2 ks trampolín na dětská hřiště
3) Nákup lesních pozemků v k.ú. Přetín o výměře cca 1,5 ha
4) Nákup pozemku mezi sportovnímí kabínami a fotbalovým

hřištěm

5) Nákup kovové skříně na mapy na OÚ
6) Nákup traktůrku na sečení trávy
7) Celková rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Křenice

53 834,- Kč
9 980,- Kč

290 000,- Kč

88 450,- Kč
18 501,- Kč
98 135,- Kč

840 829,- Kč

Investiční náklady v lednu a únoru 2016.

1) Zhotoverí slavnostního praporu a znaku obce Křenice
a smaltovaného oválu na budovu OÚ 82 389,- Kč

Stručný výpis majetku,?pohledávek, závazků, stavu peněžních prostředků na
účtech a rozpočtu obce Křenice k 31.12.2015.

1) Hodnota majetku podle druhu :
drobný dlouhodobý nehmotný majetek
budovy, stavby
samostatné movíté věci

drobný dlouhodobý investiční majetek
pozemky

61526,80 Kč
13 208 939,20 KČ
1516 113,- Kč

757 590,30 Kč
5 147 977,68 Kč



územní plán + komplexní pozemková úprava v obci
Kámen ( projekty )
nedokončená investice ( veřejné osvětlení v Křenicích )
archiválie - plány výstavby základní školy v Křenicích
akcie Ceské spořitelny
celkem

466 350,- Kč
840 829,- Kč

4 000,- Kč
20 000,- ? Kč

22 023 325,98 Kč

2) stav peněžních prostředků na běžných účtech a v pokladně
3) stav peněz:ních prostředků na majetkovém účtu ( ukládají

se podíly z dividend )
4) pohledávky za odpady a nájem nebytových prostor
5) záva;íký ( mzdy za 12/2015, zálohy el.energie, rieuhrazené

?'. faktury )
6) stav rozpočtu k 31.12.2015 (to co obec dostala a co vydala ) :

Příjmy - 3 714 728,- Kč
Výda3e - 3 906 629,- Kč

Kulturrí akce od srpna 2015 do února 2016.
1) V sobotu 29.8.2015 porádalo SDH Přetín tradiční noční sout;'z hasičských družstev na

louce u bowlingu v Přetíně. Soutěžilo se v kategoriích : muži klasika, muži sport, ženy
klasika a ženy sport. Vše proběhlo zdárně, účast diváků byla obstojná, myslÍm si, ze se
všem akce líbila.

2) V sobotu 26.9.2015 se konalo v Přetíně na návsi nejen pro děti sportovní od'poledne.
Probíhaly rybářské závody, děti se mohlí svézt na koních, opékaly se klobásy. Počasí
bylo pěkné, jen mohlo přijít více dětí.

3) V néděli 27.9.2015 proběhla V kapli sv. Václava v PřetínŇ mše svatá za opět hojn é
účasti. Poté následovalo malé občerstvení na bowlingu v Přetíně.

4) V sobotu 3.10.2015 se sloužila mše svatá v kapli Panny Marie v Křenicích
s občerstvením v hostinci ,, U Voráčků ,,.

5) Na l.svátek adventní probíha.lo ve všech třech obcích zdobení a rozsvěcení stromečků
Tímto bych chtěla všem, kdo se na této akci podílel, poděkovat za pomoc a dobrou

. ,?.náladu.

3 046 228,- Kč

22 -í-ío,-
5 100,-

Kč

Kč

199 621,- Kč

Dálší informace.

1) Od srpna do prosince 2015 se v našich obcích narodili tito občánci :
Gábinka Chvalová, Přetín
Tobiášek Rejthar, Křenice

2) K 29.2.2016 měla obec Křenice 206 obyvatel.
v Křenicích 114 obyvatel



v PřetÍně 59 obyvatel
v Kameni 33 obyvatel

3) Oficiální internetové stránky naší obce : www.krenice.cz
Můžete si zde prohlédnout foto obcí a různých akcí. Postupně je doplňováno.

4) E-mail: ínfo@krenice.cz
Žádáme občany ( kdo bude mít zájem ), aby nám poskytli svůj e-mail. Budeme na něj
rozesílat obecní hlášení.

V případě zájmu volejte starostku tel. 723 419 866 nebo napište na e-maíl obce.
5) Úřední doba na obecním úřadu :

Úterý 17,00 - 19,00 hOd.
Sobota 9,00 - 12,00 hod.

6) Telefonícké spojení - starostka: 723 419 866
7)'! V sobotu 16.dubna 2016 proběhne v kaplí Panny Marie v Křenících slavnostní svěcení

znaku a praporu obce Křenice ( viz přiložená pozvánka ). Srdečně zveme všechny
občany.

8) 30. dubna se tradičně staví ve všech třech obcích máje. Přijd'te se všichni pobavií.
9) V měsící květnu by měla proběhnout okrsková soutěž hásičských druzstev, tentokráte

y Chudenicích.

10) V sobotu 18.6.2016 , pokud to počasí dovolí, bychom chtěli uspořádat všem dětem
dětský den s opékáním vuřtů na fotbalovém hřišti v Křenicích.

11) V měsíci červenci bude TJ Sokol Křenice pořádat tradiční ,,Memoriál Josefa Voráčka?.
Zveme všechny fanoušky fotbalu.

12) SDH PřetÍn opět připravuje na konci srpna noční hasičskou soutěž.
13) Obec Křenice spólu s Rímskokatolickou farností Švihov Vas všechny zvou ria mše

svaté sloužené :

2!.9.2016 - neděle - od 14,00 hod. v kapli sv. Václava v Přetíně
2.10.2016 - neděle - od 14,00 hod. v kapli Panny Marie v Křenicích.

Přílohy :

1) Pozvánka na slavnostní svěcení znaku a praporu obce Křenice.
2) Popis historie obcí Křenice, Přetín, Kámen a o tvorbě obecního znaku a vlajky

vypracované heraldickou kanceláří p. Stanislava Kasíka.
3) Ostatní fotografie z akcí let minulých a stará fota obcí.
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OBEC KŘENICE
Vás zve na slavnostní svěcení znaku a praporu obce Křenice

pořádané dne

16 . dubna 2016

Program slavnosti :

14,00 hod. Slavnostní nástup v kapli Panny Marie v Křenicích

a slavnostní projev

Mše svatá v kapli Panny Marie

Svěcení znaku a praporu v kapli Panny Marie

Pohoštění s muzikou v hostinci ,, U Voráčků ,, v Křenicích

14,15 hOd.

15,15 hod.

15,45 tiod.

K účasti se zvou též všichni rodáci a přátelé obce Křenice.
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