OBEC

KŘENICE

STATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE
NA ROKY 2012 - 2014
1. Úvod
Obec Křenice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1
zák.č.128/2000 Sb., o obcích ke dni 1.4.2000.
Nachází se v okrese Klatovy v nadmořské výšce cca 409 metrů. Celková
katastrální plocha obce je 875 ha.
První písemná zmínka o obci pochází z 10. století. Hlavní dominantou
obce je kaple Panny Marie z 18.století a gotická tvrz ze 13.století,přestavěná
do nynější podoby v 18.století.
Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní hřiště a knihovna.
K obci Křenice náleží spádová obec Přetín s kaplí sv. Václava a obec Kámen.
Počet obyvatel obcí Křenice, Přetín a Kámen je cca 200.
2. Strategický plán na rok 2012
seznam akcí

předpokládaný
harmonogram realizace

předpokládané
náklady na realizaci
(vlastní prostředky)

a) oprava střešní konstrukce a výměna
tašek na kapli sv. Václava v Přetíně

jaro 2012

300 000,- Kč

b) výstavba dětského hřiště v Křenicích

léto 2012

150 000,- Kč

c) elektronické zabezpečení a nasvícení
kaple Panny Marie v Křenicích,
zhotovení mříží do kaple Panny Marie

jaro 2012

60 000,- Kč

d) prořezávka stromořadí v obci Kámen

do 31.3.2012

40 000,- Kč

e) sraz rodáků obcí Křenice, Přetín, Kámen

podzim 2012

100 000,- Kč

f) rozšíření bezdrátového rozhlasu v obci
Přetín a Kámen

jaro 2012

g) protipovodňová opatření

podzim 2012

3. Strategický plán na rok 2013

24 000,- Kč
175 000,- Kč

seznam akcí

předpokládaný
předpokládané
harmonogram realizace náklady na realizaci
(vlastní prostředky)

a) oprava vnitřního interiéru kaple
sv. Václava v Přetíně

léto 2013

200 000,- Kč

b) dětské hřiště v obci Přetín

léto 2013

150 000,- Kč

c) prořezávka stromů v obci Křenice
a Přetín

do 31.3.2013

d) oprava kapličky v obci Kámen

léto 2013

70 000,- Kč
100 000,- Kč

e) restaurování obrazu Panny Marie
na oltáři v kapli Panny Marie v Křenicích podzim 2013

30 000,- Kč

f) rozšíření veřejného osvětlení v obci Přetín podzim 2013

60 000,- Kč

4. Strategický plán na rok 2014
seznam akcí

předpokládaný
předpokládané
harmonogram realizace náklady na realizaci
(vlastní prostředky)

a) restaurování oltáře v kapli sv. Václava
v Přetíně

léto 2014

300 000,- Kč

b) dětské hřiště v obci Kámen

léto 2014

130 000,- Kč
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