
ZÁPIS 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  20.2.2009  od  18,00  hod. 

V kulturním zařízení v Přetíně 
 

 
Přítomni       :   Václav Pošar, Václav Müller, Vladimír Sýkora, Vladimír Bláha, 
                          Jana Vlčková 
 
Omluveni     :    Vojtěch Chval, Jan Kacíř 
 
Zapisovatel   :    Jana Vlčková 
Ověřovatelé  :    Václav Müller, Vladimír Sýkora 
 
Program :               1.  Zahájení 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Inventarizace majetku obce k 31.12.2008 
4. Kontrola finančního a kontrolního výboru obce 
5. Postup práce na územním plánu obcí 
6. Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti 2009 
7. Oprava kaple Křenice 
8. Došlá pošta, různé 
9. Diskuse 
10. Usnesení, závěr 

 
1. Zahájení 

Zasedání zahájil místostarosta obce p. Bláha  v  18,15  hod., přivítal všechny 
přítomné, přečetl program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi 
přítomnými členy zastupitelstva. 
Zapisovatelem byla určena p. Vlčková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Müller  a  p. Sýkora. 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne  22.12.2008 přečetl p. Pošar. 
K bodu 3) – odkup pozemku p.č. 111/1 v k.ú. Přetín se uskuteční v jarních  
                    měsících . p. Fares se nemůže z důvodu nepříznivého počasí  
                    dostavit na OÚ Křenice. 

 
3. Inventarizace majetku obce k 31.12.2008 

Inventarizace proběhla za účasti finančního a kontrolního výboru, starosty 
a místostarosty obce a účetní obce v době od  18.11.2008  do  31.12.2008. 
Předsedkyně inventarizační komise p. Vlčková přečetla zápis o inventarizaci 
majetku obce Křenice za rok 2008. 
Majetek obce byl fyzicky i dokladově překontrolován. Návrhy na vyřazení 
majetku jsou zaneseny v likvidačním seznamu. 



4. Kontrola finančního a kontrolního výboru 
Předsedkyně finančního výboru p. Vlčková přečetla zápis o kontrole, která 
proběhla v době od  18.11.2008  do  31.12.2008.  
Program : provedení inventarizace obce Křenice za rok 2008  včetně 
doporučení obecnímu zastupitelstvu. 
FV a KV doporučuje OZ zrušit : 1. navýšení hodnoty akcií u České spořitelny 
                                                         o  20 000,- Kč 
                                                     2. zrušit pohledávku OZD Ježovy v částce   
                                                         42 301,40 Kč 
                                                     3. zrušit závazek obce ( daň z příjmu )  
                                                         v částce  5 127,- Kč 
Hlasování  :   5   pro  
Zápis z této kontroly bude vyvěšen spolu se zápisem a usnesením z tohoto 
zasedání. 

 
5. Postup práce na územním plánu obcí 

p. Vlčková seznámila občany s postupem prací na územním plánu obce 
Křenice. Návrh územního plánu je poslán ke schválení na stavební úřad 
do Klatov. Až bude schválen stavebním úřadem budou si občané po dobu 
30 -ti  dnů moci podat na OÚ Křenice připomínky a návrhy. 

 
6. Smlouva na zajištění dopravní obslužnosti 2009 

Schválení dodatku č.1 smlouvy na zajištění územní dopravní obslužnosti 
na rok 2009. Částka  7 280,- Kč má být zaplacená do  31.10.2009. 
Hlasování  :    5   pro  

 
7. Oprava kaple Křenice 

p. Vlčková seznámila občany se stavem prací na opravě kaple Panny Marie 
v Křenicích. V loňském roce se dokončilo odvodnění kaple a v letošním roce 
( do konce měsíce dubna ) bude udělána ze tří stran vnější fasáda spolu s roz- 
barvením a okopány do cca 1,5 m vnitřní omítky. Dále bude osazeno  6  ks 
nových oken včetně parapetů, bude nově zhotoveno schodiště na kůr. Jelikož 
pod vnitřními omítkami se dle restaurátorské zprávy našla původní sgrafitová 
výzdoba, bude nutné (dle vyjádření pracovníků MěÚ v Klatovech, odbor 
památkové péče ) v dalších letech tuto výzdobu odkrýt a zachovat.   

 
8. Došlá pošta, různé 

a) OSA – bude se muset sepsat nová licenční smlouva s Ochranným svazem 
                autorským 
b) Pozvánka na odbornou přípravu členů SDH obcí na rok 2009 
c) Potvrzení o přijetí oznámení od Policie ČR, oddělení Švihov o odcizení            
                2  ks  20-ti litrových kanystrů s benzínem a  2  ks  hasičských  
                rozdělovačů v hasičské zbrojnici v obci Přetín 
d) Schválení dodatku ke smlouvě o převzetí a odvozu odpadu s Odpadovým   
                hospodářstvím Klatovy platným od   1.1.2009. Cena za uložení  



                odpadu na skládku ve Štěpánovicích je   1 265,- Kč/t. Cena za roční 
                službu činí   23 240,- Kč. 
           Hlasování :    5   pro  
e) Seznámení se stavem kriminality a veřejného pořádku na teritoriu obvod- 
                 ního oddělení Policie ČR Švihov 
f) Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj zaslala vyrozumění o případ- 
                 ných zdravotních zkouškách u hospodářských zvířat 
 

9. Diskuse 
a) p. Rejthar -  obec by měla za  3  roky nazpět vymáhat od občanů, kteří  
                        nezaplatily, poplatky za odpady 
          p.Pošar  - obec dohledá a zašle nejdříve ( před vymáháním soudem ) 
                                        upomínku o zaplacení 
  
b) p. Voráček – jak pokračují práce na projektu ČOV 
          p.Vlčková – spojila se s projektantem, nejprve musí být dokončen  
                                         územní plán obce. Projektant dále doporučil na  
                                         stávající podmínky udělat klasickou ČOV. V obcích 
                                         se nyní nachází dešťová kanalizace, do které se nesmí 
                                         vypouštět voda splašková, proto bude nutné vybudo- 
                                         vat kanalizaci splaškovou. Zatím je vše v začátcích, 
                                         p.Vlčková bude dále jednat s projektantem o dalších 
                                         postupech. 
 
c) p. Chval  -  zda-li by bylo možné udělat vnitřek kaple v Přetíně, vlhké zdivo 
          p.Pošar  -  až dovolí finanční situace, udělal by se vnitřek 
                                          
d) p. Bláha, Přetín – zda-li by nebyly vhodnější domovní čističky a kolik by 
                           na to přispěl obecní úřad 
          p.Vlčková  -  domovní čističky by si lidé mohly nechat zavést, ale 
                                           nebylo by je možné připojit na stávající kanalizaci 
                                         
e) p. Zdvořáková – zda-li by nešlo posypat ulici k „Lipám“, je ujetá od auto- 
                            busu ( ledovka ) 
         p.Pošar  -  obec nemá techniku na údržbu 

 
           f) p. Pošar -  by zažádat na Policii ČR, odbor dopravy za p.Baštářem o zákaz                  
                                    průjezdu těžkotonážních aut přes obce Kámen,Křenice, Přetín. 
                                    p.Baštář sdělil, že auta není možno pokutovat, není možnost 
                                    vymahatelnosti, váhy na vážení aut není kde rozbalit. 
                                    p.Pošar si toto vysvětlení nechá od Policie potvrdit písemně. 
 
            g) p. Vlček  - kolikrát p.Pošar nebo OÚ psal na Policii ČR o tomto problému 
                      p.Pošar -  dopisy ( urgence ) byly psány, výsledek je takový jaký je 
 



 
             h) p. Francová  -  stoka, co jde ke „Mlýnu Chumec“ je zanesená. Stoka co jde 
                                    směrem k „ Pískům „ je to samé 
                      p. Pošar  -  stoka ke „ Mlýnu Chumec „ - domluví s p. Wollnerem, aby 
                                                        ji vybagroval 

− stoka k „ Pískům „ - je v majetku silnic, zaurgují se, aby ji 
vyčistili 

 
 
             ch) p. Rejthar -  zda-li se bude něco dělat s rekonstrukcí vedení NN ( mělo 
                                       být dáno do země ) 
                         p. Pošar -  pokud jsou informace, je zastaveno, stavební úřad dal sice  
                                                    podmínku na uložení kabelů do země, ale elektrárny 
                                                    to odmítli 
                         p. Ing.Bureš -  el.vedení není možno dát na některých místech  
                                                    do země z důvodu nedostatku místa  
 

10. Usnesení, závěr 
Usnesení ze zasedání bylo schváleno  :  5  pro  
Zasedání OZ ukončil starosta obce p. Pošar v  20,00  hod. 

 
 
 
 
Zapsala :  Vlčková 
 
 
 
 
 
 
 
           …................................................                   …............................................ 
                         ověřovatelé                                                  Václav Pošar 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
 
Sejmuto   :                              
            



USNESENÍ 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  20.2.2009  do  18,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 
 

1. Zrušení navýšení hodnoty akcií u České spořitelny a.s. o  20 000,- Kč 
2. Zrušení pohledávky OZD Ježovy v částce  42 301,40  Kč 
3. Zrušení závazku obce ( daň z příjmu ) v částce  5 127,- Kč 
4. Dodatek č.1 ke smlouvě na zajištění územní dopravní obslužnosti na rok 2009 
5. Dodatek ke smlouvě o převzetí a odvozu odpadu od   1.1.2009  s Odpadovým 

hospodářstvím Klatovy 
 
 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 
 

1. Zápis o inventarizaci majetku obce Křenice za rok 2008 
2. Zápis z kontroly finančního a kontrolního výboru  od  18.11.  do  31.12.2009 

na OÚ Křenice 
3. Zprávu o postupu práce na územním plánu obcí 
4. Zprávu o opravě kaple Panny Marie v Křenicích 
5. Dotazy, připomínky a návrhy občanů v diskusi 

 
 
 
Příští zasedání OZ Křenice se bude konat v pátek  17.4.2009  od  19,00  hod. 
v pohostinství v Křenicích. 
 
 
 
 
 
    …..............................................                          …........................................... 
             Vladimír Bláha                                                       Václav  Pošar 
           místostarosta obce                                                     starosta obce 
 
 
Vyvěšeno  : 
Sejmuto    : 



 
 


