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Časopis obecního úřadu Křenice
Vydala : Obec Křenice, Křenice 48, 340 12 Švihov, IČ 00255718
vsrpnu 2017

Vypracovala : Jana Vlčková, starostka obce

Vážení spoluobčané, přátelé,

opět Vás vítám u dalšího vydání Křenického zpravodaje. Rok s rokem se sešel a
je potřeba si ožívit událostí mínulého období.

Chtěl;a' bych shrnout činnost obecního úřadu Křeníce od začátku roku 2016 do
souČasnostÍ.

Velice ráda bych poděkovala všem občanům za jejích pílí, snahu, úsHí a volný
čas při zvelebování naších obcí a domovů. Touto čínností vytvářejí krásu našeho
domova.

Dále bych chtěla poděkovat našim hasičům, sportovcům a jejích rodínným
příslušníkům, kteří pomáhají udržovat chod naší obce, udržují sportovní a
kulturní tradice.

Ráda bych též poděkovala za každou pozitivní, ale í negatívní reakcí, která nám
v této hektícké době dodává sílu a energíi udělat některé věci lépe, za
pochopení a trpělivost a těším se na další spoluprácí.

Jana Vlčková
starostka obce

Ze zasedání zastupitelstva obce

Stručný výpis nejdůležitějších bodů projednávaných na zasedáních
zastupitelstva obce Křenice od 13.5.2016 do 27.6.2017.
Zasedání OZ dne 13.5.2016

1) 02 schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za rok 2015 bez výhrad.
2) 02 schvaluje účetní závěrku obce Křenice za rok 2015.
3) OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Křenice za rok 2015.

-

4) OZ bere na yědomí rozpočtová opatření č. 1,2/2016.

5) 02 schvaluje žádost o dotaci pro Charitu Klatovy na rok 2016 ve výši
5 000,- Kč a zároveň veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016.

6) C)2' schvaluje smlouvu O zajištěn5 soustředění a sběru biologických
odpadů s p. Tíkalem, Ježovy.

7) OZ schvaluje smlouvu s firmou RUMPOLD-P s.r.o. na sběr použitých
potravinářských olejů od občanů a obce. Kontejnery jsou umístěny
v bývalé čekárně u nynějšího obecního úřadu na návsi v Křenicích.

Potravínářské upotřebeané oleje v PET lahvích nebo v PET kanystrech je
možno odevzdat v době úředních hodin na OÚ, tj. v úterý od 17,00 19,00 hod. a v sobotu od 9,00-12,00 hod.

Zasedání OZ dne 8.7.2016

1) 02-schvaluje žádost o dotací pro Diakonii ČCE, středisko Merklín na rok
:20í» ve výši5 000,- Kč a zároveň veřejnoprávní smloúvu č.4/2016.

2) 02 schvaíuje příjetí dotace od Plzeňského kraje z programu Odstraňování

havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí na akci : Řešení havarijního
stavu sportovních kabin v Křenicích, ve výši 300 000,-Kč.

3) 02 schvaluje pověřenÍ starostky k oddávání a určení obřadních místností.
V Křenicích to je kaple Panny Marie a v Přetíně kaple sv. Václava.

4) 02 schvaluje smlouvu s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci :
Křenice č.p. 51 vedění NN a na Křenice č.p. 52 - vedení NN. Jedná se o
výměnu sloupů a drátů NN, které vedou přes obecní pozemky.
5) OZ bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2016.
Zasedání OZ dne 16.9.2016

1) OZ schvalu3e dotaci od Plzeňského krale na bleskovou povodeň v obcí
Křenice dne 226 6 2016 ve výši 78 408,-Kč, což )sou 100% náklady
2) OZ schvaluje nákup multifunkční tiskárny od firmy RICOH za cenu
48 279 Kc ledna se o tiskarnu s barevnym 'hskem do formatu A3 skener

a další funkce. Stávající tiskárna je stará ( cca 15 let ) a přestává plnít
funkce co má.

3) OZ schvaluje nákup lesního pozemku p.č. 1073 o výměře 2,66 ha v k.ú.
Chudenice za cenu 150 000,-Kč. Pozemek je z větší části vykácen,

zalesněno je cca 0,6 ha vzrostlými stromy a částečně je tam mladý
porost, bude se muset dozalesnit. Velké stromy padají do našeho lesa,
který s tímto pozemkem sousedí, majitelka již nernůže těžit, ale pokud by
se sloučilo s naším lesem, obec může těžit, takže by se část vynaložených
prostředků vrátila.

4) 02 neschvaluje nabídku na odstranění směsného komunálního odpadu
od roku 2017 pro obec Křenice od firmy RUMPOLD z důvodu vyšších
nákladů na odvoz než od stávající firmy.

5) OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 4,5/2016.
Zasedání OZ dne 22.12.2016

1) OZ schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2017.
Rozpočtové příjmy - 3 593 325,- Kč
Rozpočtové výdaje - 3 229 048,- Kč

2) OZ schvaluje směrnice pro provedení inventarizace za rok 2016. Fyzická
í dokladová inventarízace majetku, pohledávek, závazků bude provedena
do 30.1.2017.

3) OZ schvaluje neinvestiční dotaci pro Záchrannou stanici živočichů do
Spáleného Poříčí ve výši 1 000,-Kč a zároveň veřejnoprávní smlouvu
č. 5/2016.

4) OZ schvaluje nové jízdní řády na autobusovou dopravu platné od roku
2019. Pro naše obce se na autobusových spojích nic nemění.

5) OZ neschvaluje změnu v odměňování zastupitelů platnou od 1.1.2017
v novelizovaném nařízení vlády č. 37/2003 Sb.

6) OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 6,7,8/2016.
7) OZ bere na vědomí stanovisko k připravované stavbě - rekonstrukce sítě

NN v obci Křenice. Společnost ČEZ Distribuce a.s. bude v obci Křenice
provádět rekonstrukci sítě NN. Realizace je plánovaná na rok 2019.
O průběhu stavby se bude obec s firmou ještě domlouvat.
8) OZ bere na vědomí žádost p. Wollnera, Přetín 21 o odkup místní
komunikace p.č. 88/1 včetně rnůstku v k.ú. Přetín.
Zasedání OZ dne 17.3.2017

1) OZ schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2017-2019.
Jedná se o finanční plán, schvalují se celkové daňové, nedaňové a

kapitálové příjmy, přijaté dotace a úvěry oproti běžným a kapitálovým
výdajům, splátkám úvěrů.

2) 02 schvaluje směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
3) 02 schvaluje Program sportu, hasičů a neziskových organizací na rok

2017. Jedná se o dotace na činnost. Žádosti je možné podávat od
1.4.2017.

4) OZ schvaluje Program akcí spolků a neziskových organizací na rok 2017.
Jedná se o podporu akcí pro spolky a organizace, které mají sídlo na

území obce Křenice. žádos,ti je možné podávat od 1.4.2017.
5) OZ schvaluje podání ž«ádosti o dotaci na opravu oken a dveří v budově

obecnÍho Úřadu č.p. 14 v Křenicích na návsi. Starostka zažádala Plzeňský
kral o dotací z dotačního titulu Program obnovy a stabilízace venkova
Náklady akce 144 360,- Kč, žádost o dotaci 101 000,-Kč Důvodem podání
dotace 3sou nevyhovulící okna a dveře z hlediska izolačního a některá i
funkčního (lsou rozpadlá )

6) 02 schvalule zrušení pohledávky ná)mu od dřívě)šího ná)emce prodelny

%W4ÓL5'
e výši
A +l-Kč pro nevymahatelnost.

ve

sctm;
7) 02)Zschvalu)e
smlouvu s firmou AMIDO na zpřístupnění )e3í domovské
stránky a umístění leteckých snímků obcí ( všech i z dřívělší doby ) na
naše internetové stránky obce Smlouva 3e uzavřená na dobu 5-ti let

s měsíčním poplatkem 99,-Kč + DPH

8) OZ schvalu3e smlouvu s Plzeňským kralem na územní dopravní obslužnost
pro rok 2017 za obec Křenice ve výši8120,-Kč
9) OZsc

enÍ odměny z dŮvodu navýšení výměry obecních lesů

smlouvě o pověření odborného lesního hospodáře
10)02 schvalu)e zvýšení odměny z důvodu navýšení výměry obecních lesů
doda:
Do?

smlouvě o správě obecních lesů.

11)OZ schvalu3e žádost Charity Klatovy o poskytnutí dotace na rok 2017 ve

v rámci péče o občany obce při poskytování pečovatelské služby a
zároveň veřejnopíoávní smlouvu č. 1/2017.
12)OZ schvalu,1e koupi plechové uzamykatelné gará?e pro Sokol Křenice na

umístění fotbalových branek pro děti a ostatního nářadí, v cenovém
limitu do 30 000,-Kč.

13)02 schvaluje vyvěšení záměru na prodej ostatní komunikace p.č. 88/1
včetně mostu v k.ú. Přetín.

14)02 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2016 a 1/2017.

Zasedání 02 dne 5.5.2017

1) 02 bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017.
2) OZ bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Křenice za rok 2016.

3) OZ schvaluje Závěrečný účet obce Křenice za rok 2016.
4) OZ schvaluje účetní závěrku obce Křenice za rok 2016.
Výnosy celkem - 4 394 995,17 Kč
Náklady celkem - 3 724 523,02 Kč.
Výsledek hospodaření obce za rok 2016 před zdaněním činí :
848 882,15 Kč

5) OZ schvaluje přijetí dotace od Plzeňského kraje ve výši 100 000.-Kč a
podpisu smlouvy na výměnu oken a dveří v budově obecního úřadu
Křenice č.p. 14.
6) 02 schvaluje smlouvu o dílo s firmou WINDOOR Klatovy na výměnu oken
a dveří v budově obecního úřadu Křenice č.p. 14.

7) OZ schvaluje žádost Diakonie ČCE, středisko Merklín o dotaci na činnost
ve výši5 000,- Kč za účelem úhrady nákladů souvisejících s poskytováním
sociální služby péče centrum denních služeb ,,Plamínek pro osoby
s postižením Merklín? a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č.2/2017.
8) 02 schvaluje poskytnutí dotace Sokolu Křenice ve výši 25 000,- Kč na
činnost a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2017.
9) OZ schvaluje poskytnutí dotace Spolku Bowlíng Přetín ve výši5 000,- Kč
na akci ,,Bowlingový turnaj Přetín? a zároveň schvaluje sepsání
veřejnoprávní smlouvy č. 4/2017.
10)02 schvaluje prodej pozemku - ostatní komunikace ( nezpevněná
účelová komunikace ) p.č. 88/1 v k.ú. Přetín o výměře 541 m2 za cenu
29 000,- Kč. Návrh na vklad do Katastru nemovitostí si kupující uhradí
sám.

11)02 schvaluje nabídku od firmy DOMOZA projekt s.r.o. na založení
(aktivování) Profilu zadavatele. Obec je povinna veřejnou zakázku nad
500 000.- Kč (smlouva o dílo) nebo smlouvu o dotaci nad 50 000,-Kč
uveřejnit na tomto profilu.
Zasedání 02 dne 27.6.2017

1) OZ bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3,4/2017.
2) OZ bere na vědomí záznam o změně rozpočtové položky ve schváleném
rozpočtu na rok 2017. Rušila se položka, na kterou nám chodíly finanční
prostředky z odvodu z loteríí a podobných her a nahradila se položkou
,,Daň z hazardních her?.

3) OZ schvaluje nájemní smlouvu s firmou Vodafone Czech Republic a.s. na
pronájem části obecního pozemku p.č. 585 v k.ú. Kámen z důvodu
vybudování pozemního vysílače - zařízení pro přenos signálů sítě
elektronickych komunikací, zejména veřejné mobilní sítě. Jedná se o
zábor pozemku o výměře 20 m2, firma bude platit roční nájem ve výši
15 000.- Kč. Smlouva se uzavírá na dobu 15-ti let. Spotřebovanou
elektrickou energii si bude firma hradit sama.

4) 02 schvalijje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s firmou
Vodafone Czech Republic a.s.. Jedná se o přípojku přívodu elektrické
energie k vysílači, která povede přes obecní pozemky v délce cca 300 m
elektrokabelem NN. Za to obdržíme jednorázovou úplatu ve výši5 000,KČ.

5) 02 schvaluje z:hotovení propagačních odznáčků obce se znakem naší
obce a názvy obcí v počtu 500 ks.

6) OZ povoluje úplnou uzavírku tratě ,,Křenice - směr Biřkov - Zderaz -

Kámen - Křenice? z důvodu konání rallye Škoda Teamu Běšiny dne
16.9.2017 v době od 12,30 hod. do 18,00 hod. V pátek 15.9.2017 budou
v době od 13,00hod. do 20,00 hod. projíždět vozidla obcemi za
normálního provozu, v sobotu od 9,00 hod. do 12,00 hod. bude probíhat
příprava tratě.

a 7) OZ schvaluje koupi pozemku - ostatní plocha - jiná plocha - p.č. 271/7 o
výměře 481 m2 v k.ú. Křenice za cenu 15,-Kč/lm2. Jedná se o pozemek
pod tribunou u fotbalového hřiště v Křenicích.

Stručný výpis majetku, pohledávek, závazků, stavu peněžních prostředků
na účtech a rozpočtu obce Křenice k 31.12.2016.
1) Hodnota majetku podle druhu :

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy, stavby
Samostatné mo.vité věci

Drobný hmotný majetek
Pozemky

Územní plán + kompl.pozemková reforma(projekty)

61 526,80 Kč
13 208 939,20 Kč
2 451 080,- Kč
845 582,30 Kč
5 299 977,68 Kč
466 350,- Kč

v obci Kámen

Archiválie = plány výstavby základní školy v Křenicích
Akcie České spořítelny
Celkem

4 000,-

Kč

20 000,-

Kč

22 357 455,98 Kč

2) Stav peněžních prostředků na běžných účtech
a v pokladně

3 764 873,79 Kč

3) Stav peněžních prostředků na majetkovém účtu
( ukládají se podíly z dívidend )

36984,78 Kč

4) Pohledávky za odpady a nájem prodejny

7 600,- Kč

5) Závazky ( mzdy + ZP + daň za 12/2016, nezaplacené
faktury z 12/2016, zálohy na el.energii, nevyčerpaná
záloha z dotace na volby )

208 660,29 Kč

6) Stav rozpočtu k 31.12.2016 (to co obec příjala a co vydala ) :
Příjmy - 4445803,60 Kč
Výdaje - 3688260,65 Kč
Dotace obdržené v roce 2016 a jejich čerpání.
Poskytovatel

účel

příjem Kč

čerpání Kč v %

Krajský úřad PK na výkon státní správy 55 000,- 55 000,- 100

Úřad práce

na mzdy - veřejně pros- 220 576,- 220 576,- 100
pěŠné práce

Plzeňský kraj na opravu sportovních

300000,- 300000,- 100

kabin

Plzeňský kraj na bleskovou povodeň

78 408,- 78 408,- 100

Státní rozpočet na volby do zastupitelstev 29 150,- 23 936,- 82,11
krajů

Celkem dotace do rozpočtu obce v roce 2016 činily 683 134,- Kč.
Investiční akce a náklady v roce 2016.
1) Zhotovení slavnostního praporu a znaku obce Křenice,
smaltovaného oválu na budovu OÚ a venkovní

96800,- Kč

vlajky obce ( 4ks).
2) Nákup multifunkční tiskárny

48279,- Kč

3) Nákup dopravmho zrcadla

5 710,- Kč

4) Nákup jímky ( septíku ) ke sportovním kabínám

9 900,- KČ

5) Oprava sportovních kabin
6) Nákup 4 ks branek na fotbal pro děti
7) Nákup lesního pozemku v k.ú. Chudenice

901 437,- Kč
60940,- Kč
152 000,- Kč

Investiční akce a náklady v roce 2017 í do 30.6.2017 ).
1) Zhotovení 2 ks branek na fotbal pro děti

8 712,- Kč

( místo 2 ks ukradených )

2) Nákup píechové uzamykatelné garáže na branky

27360,- Kč

pro děti a na nářadí

3) Výměna oken a dveřív budově OÚ Křenice č.p. 14

144 360,- Kč

Kulturní akce od března 2016 do července 2017.

1) Dne 18.3.2016 se konal v hostinci ,,U Voráčků? tradiční hasičský bál.
2) Dne 16.4.2016 proběhlo v kapli Panny Ma;ie v Křenicích slavnostní
svěcení znaku a práporu obce Křenice s následným pohoštěním
s muzikou v hostínci ,,U Voráčků? v Křenících.

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na stránkách obce :
"www.krenice.cz

3) 30.dubna v roce 2016 i v roce 2017 se tradičně stavěly máje v obcích.
4) V měsíci květnu 2016 proběhla okrsková soutěž hasičských družstev
v Chudenicích. Hasiči Křenice obsadili l.místo a hasiči Přetín 2.místo. Fota

ze soutěže jsou taktéž na stránkách obce : www.krenice.cz.

5) V červnu 2016 i20l7 proběhl na fotbalovém hřišti v Křenicích dětský den
s opékáním vuřtů.

6) V červenci 2016 i20l7 pořádal Sokol Křenice tradiční ,,Memoriál Josefa
Voráčka? - fotbalový turnaj.

7) Koncem srpna 2016 hasiči Přetín opět připravili noční hasičskou soutě'ž
na louce u bowlingu v Přetíně.

8) V sobotu 24.9.2016 se konalo na návsí v Přetíně nejen pro děti sportovní
odpoledne. Probíhaly rybářské závody, děti se mohli svézt na koních,
opékaly se klobásy.

9) V neděli 25.9.2016 proběhla za hojné účasti mše svatá v kapli sv.Václava
v Přetíně a následovalo malé občerstverí na bowlingu.

10)V neděli 2.10.2016 se v kapli Panny Marie v Křenicích konala mše svatá a
poté taktéž malé občerstvení s posezením v hostinci ,,U Voráčků?.
11)Na l.svátek adventní probíhalo v obcích zdobení a rozsvěcení stromečků.
Poděkování za pomoc a dobrou náladu patří všem, kdo se na této akci
podíleli.

12)Dne 19.3.2017 pořádali hasíči Křenice za hojné účasti bálovníků tradíční
hasičský bál na bowlíngu v Přetíně.

13)V měsíci květnu 2017 proběhla okrsková soutěž hasíčských družstev
v Ježovech. Hasiči Přetín obsadíli l.místo, hasiči Křenice 4.místo.

14)2.července 2017 jsme zapalovali svíčku u pomníku padlých v Křenicích.
Byl to den l00.výročí bitvy u Zborova ( l.světová válka ), v které padl
náš rodák Josef Hlávka.

l.pluk - Hlávka Josef - narozen 5.12.1893 v Křenicích
úmrtí 2.7.1917 padl v boji u Zborova
pohřben v Cecové ( Bratrská mohyla )
Záplavy.

1) Dne 26.6.2016 v ranních hodinách se v důsledku velmi silných dešťů
přihnala záplavová vlna, která zaplavila louky u Merklínského potoka,
z břehu se vylil potok, který teče okolo požární nádrže v Křenicích.
Požární nádrž, kterou týden před touto záplavou naše ženy a mládež
vyčistily a vymalovaly různými obrázky, byla taktéž zaplavena a zanesena
senem z přílehlé louky.

Jak jsem již uvedla výše, byl požádán Plzeňský kraj o dotací na úklid této
pohromy. Obdržená dotace byla ve 100% výši uhrazených nákladů.

2) Aby toho nebylo málo, tak hned za měsíc 27.7.2016 opět silně pršelo a
zaplavila se náves s požární nádrží a dětským hříštěm v obci Přetín.
Obyvatelům přilehlých dornů pomáhali čistit sklepy a studně hasiči
z Chudenic.

Fotografíe z obou záplav a z vyčištěné nádrže v Křenících před záplavou,
sí můžete prohlédnout na stránkách naší obce : www.krenice.cz

Další informace.

1) Od ledna do prosínce 2016 se v našich obcích narodílí títo občánci :
Sarah Mikulášová, Křenice

Maruška Štychová, Přetín

2) K 31.12.2016 měla naše obec Křenice celkem 216 obyvatel.
vKřenicích - 115 obyvatel
v Přetíně
v Kameni

64 obyvatel
37 ot»yvatel

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

4) E-mail : Info@krenice.cz

5) Úřednídoba na obecním úřadu :
úterý - 17,00 - 19,00 hod.
sobota

9,00 - 12,00 hod.

6) Teleforícké spojení:
obecní úřad

376 393 303

starostka

723 419 866

7) Obec Křenice pořádá v sobotu 23.9.2017 od 13,00 hod. v Přetíně rybářské závody nejen pro děti s občerstvením. Všichní jste srdečně zváni.

8) Óbec Křenice spolu s ŘímskokatolickoLi farností Švíhov Vás všechny zvou
na mše svaté sloužené :

24.9.2017 - neděle - od 14,00 hod. v kapli sv.Václava v Přetíně a poté
na občerstvení na bowlingu

8.10.:2017 - neděle - od 14,00 hod. v kapli Panny Marie v Křenicích
Přílohy :

Pozvánky na mše svaté sloužené 24.9.2017 v Přetíně a 8.10.2017 v Křenicích.
Žádost o přidělení zabraných lesů - p.č. 94/1 - les Chumec.
Kdo byl v letech 1851-1931 v Přetíně starostou.
Otázka lokalizace šlechtického sídla v Přetíně.

Foto : ,,Memoriál Josefa Voráčka ,, - červenec 2006
Fotbalové družstvo naší mládeže - rok 2017

