
ZÁPIS 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  22.6.2009  od  19,00  hod. 

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

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Výsledky voleb do EP 
4. Územní plán obce 
5. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2008 a zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 
6. Nápravná opatření z kontroly 
7. Rozpočtové změny k 30.6.2009 
8. Žádost o pronájem prodejny smíšeného zboží v Křenicích 
9. Úprava platu pro účetní obce 
10. Ostatní záležitosti 
11. Došlá pošta 
12. Diskuse 
13. Usnesení, závěr 

 
1. Zahájení 

Zasedání OZ Křenice zahájil místostarosta obce p. Bláha v 19,10  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.Sýkora a p.Chval. 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení z minulého zasedání konaného dne 17.4.2009 přečetl starosta 
p. Pošar – do 14-ti dnů bude započato s opravou návsi v Přetíně 
              -  návrh na komplexní pozemkovou úpravu je zaregistrován,  
                 jednotliví vlastníci pozemků budou obeslány  
              -  usnesení OZ ze 17.4.2009 bylo odesláno na KÚ PK, obec Křenice  
                 je již dávno zahrnuta do přírodního parku Branžovský hvozd, chtěli 
                 abychom přehodnotili situaci a schválili umístění tohoto parku  
                 na našem k.ú. 

 
3. Výsledky voleb do EP 

Volby se konaly ve dnech 5. - 6.6.2009. 
Počet voličů zapsaných do seznamu voličů  -  149. 



Počet platných hlasů – 52. 
Počet hlasů pro jednotlivé strany : 
ČSSD                          -             17 
ODS                            -             14 
KSČM                         -               9 
Starostové a nezávislý -              4 
Suverenita                    -              3 
KDU-ČSL                    -              2 
Libertas                        -              1 
Věci veřejné                 -              1 
Strana svobodných občanů -       1 

 
4. Územní plán obce 

MěÚ KT, odbor výstavby a územního plánování, který pořizuje územně 
plánovací dokumentaci zpracoval na základě usnesení zastupitelstva obce 
návrh zadání územního plánu obce Křenice. Na základě uplatněných 
požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelstvem 
návrh zadání upravil a předložil zastupitelstvu ke schválení. 
Připomínky byly uplatněny k těmto lokalitám : 
a) lokalita Ka3 – k.ú.Kámen – plocha pro fotovoltaický park – nesouhlasné  
                                                 stanovisko KÚ PK ŽP a MěÚ KT (rozsáhlý 
                                                 zábor zemědělské půdy a nevhodné z hlediska 
                                                 zachování krajinného rázu území) 
                Opatření : KÚ PK, odboru ŽP byla podána žádost o přehodnocení 
                                vydaného rozhodnutí k návrhu ÚP. Bude provedena 
změna, 
                                kde pozemek pro fotovoltaickou elektrárnu bude využit jen  
                                z části. Prostor vymezený dočasným záborem půdy pro 
                                fotovoltaický zdroj el.energie by byl zatravněn a obhospo- 
                                dařován. Po uplynutí dočasného záboru půdy v délce trvání 
                                30-ti let bude zařízení fotovoltaické elektrárny demonto- 
                                váno a pozemek uveden do původního stavu. 
 b) lokalita K4 – ČOV – k.ú.Křenice – požadavek přehodnotit vymezení plochy 
                                                    neboť se v navrženém místě nachází lokální 
                                                    biocentrum ÚSES 
               Opatření :  bude přehodnoceno vymezení plochy ČOV ( posunuto 
                                mimo lokální biocentrum ÚSES ) 
 c) lokalita P14,P15 a K16 – plochami prochází lokální biokoridor ÚSES. 
                                                     Vzhledem k tomu, že v zadání ÚP není blíže 
                                                      specifikováno o jakou vodní plochu se jedná, 
                                                      nelze s jejím umístěním v navržené lokalitě 
                                                      souhlasit. 
               Opatření :   vodní plochy nebudou v ÚP zaneseny. 
 d) lokalita K5,K10 -  plocha je součástí interakčního prvku ÚSES. 
                Opatření :  K5 – pokud bychom chtěli v budoucnu stavět vodojem, 



                                           bude nejprve proveden botanický průzkum 
                                   K10 – byla provedena úprava koridoru ÚSES  

 
                  Hlasování :   6   pro  
 

5. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2008 a zpráva o výsledku 
přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 
Závěrečný účet obce Křenice za rok 2008 přečetla p. Vlčková. 
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2008 přečetl 
starosta obce p. Pošar. 

 
           Hlasování :   6  pro  
 

6. Nápravná opatření obce 
Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 
Křenice za rok 2008 přečetl starosta p. Pošar. 

 
           Hlasování  :   6  pro  
 

7. Rozpočtové změny k 30.6.2009 
Úpravu rozpočtu k 30.6.2009 přečetla p. Vlčková. 

 
            Hlasování  :   6   pro   
 

8. Žádost o pronájem prodejny smíšeného zboží v Křenicích 
Prodejnu bude od 1.7.2009 provozovat p. Houdek, zástupce firmy Prenet 
Šumava s.r.o., Praha.  

           Záměr o pronájem prodejny byl vyvěšen. 
 
            Hlasování  :   6   pro  
 

9. Úprava platu účetní obce 
Starosta obce navrhl zvýšení měsíční odměny pro účetní obce o 1 000,- Kč,  
tz. na částku 4 500,- Kč měsíčně. 

 
            Hlasování  :    5   pro ,   1   se zdržel hlasování  (Vlčková) 
 

10. Ostatní žádosti 
a) DIAKONIE, stř. Radost – žádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu na rok 
                                               2009 – středisko navštěvuje Luboš Zdvořák, 
                                               Přetín 2 
            p. Pošar  -  návrh na poskytnutí příspěvku v částce 5 000,- Kč. 

 
               Hlasování  :   6   pro  
 



           b) Žádost o příspěvek na provoz a chod okrsku č.30 Chudenice – příspěvek by 
                                                           měl činit   500,-Kč na sbor v působnosti obce. 
                                                           Příspěvek za obec Křenice bude činit  1 000,-Kč 
 
                  Hlasování  :   6   pro  
 

c) Žádost o koupi pozemku – stavební parcely - v k.ú. Křenice a výměře 
                                        1 000  m2 – Lenka Voráčková, Křenice 13 
    p. Pošar  -  obec nejprve musí dodělat územní plán obce, poté může  
                       vytýčit a zaměřit stavební pozemky 
                   -   u parcel by zatím nebyly zabezpečeny inženýrské sítě 
                   -   obec nejprve musí udělat příjezdové komunikace ( mezi 
                        čp.57 a 54, nad zahradou p. Frýbi ) 
                    -   žádost se bude řešit po dodělání ÚP 

                d) Žádost p. Gaži o odkoupení betonových dlaždic uložených u OÚ 
                    Křenice. 
                         p. Pošar  -  betonových dlaždic je  48  ks.  Navrhovaná cena je  10,-Kč 
                                            za  1 ks.  
                                            Záměr o prodeji bude vyvěšen. 
 
                     Hlasování  :   6   pro  
 
                 e) Žádost o rekonstrukci veřejného osvětlení bytovky čp.49 – za majitele  
                                                           bytů p. Vávra – navrhujeme přemístit stávající 
                                                           lampu na roh domu tak, aby osvětlila jak  
                                                           východní, tak i severní stranu ( vchod do domu ) 
                                                           a doplnit jedno těleso úhlopříčně, což zajistí 
                                                           osvětlení celého domu ze všech stran. Odhado- 
                                                           vané náklady na realizaci by měly činit  cca 
                                                           5 000,- Kč. 
 
                       Hlasování   :    6   pro  
 
                   f) Žádost p. Jakuba Lösche na brigádu pro obec Křenice 
                             p. Pošar – p.Lösch bude zaměstnán na dohodu o provedení práce, 
                                              nesmí však používat obecní křovinořez a motorovou pilu 
 
                        Hlasování  :   6   pro  
 
                    g) Žádost p. Voráčka, TJ Sokol Křenice o poskytnutí finanční pomoci 
                             p. Pošar – v rozpočtu obce na rok 2009 je zanesen příspěvek, nyní 
                                               bude částečně vyplacen v částce  5 000,- Kč 
 

11. Došlá pošta 
a) Ohlášení obnovení přívodu vody z obecní studny mezi č.p. 36 a 25, který 



    tuto studnu používá. Přívod povede mezi stavením č.p. 36 a 25 v obci 
     Křenice zadem do místa stávající šachty v prádelně.  
b)  Žádost o zaslání kulturních akcí, které se budou konat v naší obci. 
              p. Pošar – zatím 2 akce : 1. SDH Přetín bude pořádat výročí založení 
                                                          SDH spolu s nočním cvičením koncem 
                                                           prázdnin v Přetíně. 
                                                       2. TJ Sokol Křenice bude pořádat 11.7.2009 
                                                           fotbalový turnaj ( memoriál p. Voráčka ) 
c) MěÚ KT, odbor ŽP – schválení havarijního plánu pro soukromou farmu 
                                        v Přetíně – p. Antonín Wollner, Přetín 21 
d) Schválená a podepsaná smlouva o dílo č. 038/2009 mezi obcí Křenice 
     a Silnicemi KT na opravu návsi a místní komunikace v obci Přetín. 

 
12. Diskuse 

a) p. Sýkora – vyřeže cestu ( křoví a nálety ) z Kamene směrem do Loužku 
                        ( k lipám ) a letorosty na lipách v obci Kámen 
b) p. Vlček   -  zda-li obec sepíše správně smlouvu na pronájem prodejny 
                        s p. Houdkem, jelikož minulá smlouva měla určité nedostatky 
c) p. Rejthar  - kam se bude vozit odbagrovaný materiál z návsi v Přetíně 
                    p. Pošar  -  firma Silnice KT si bude zajišťovat sama 
d) p. Rejthar  - skládka za obcí Křenice je v hrozném stavu, je zavežená 
                         i nebezpečným materiálem 
                    p. Pošar   -  obec bude muset nechat zhotovit buď závoru nebo 
                                        příjezd přebagrovat, aby se tam nedalo zajet 
e) p. Rejthar  -  zda-li se bude něco dělat s komposty pod zahradami u požární 
                          nádrže 
                    p. Pošar   -   některé majitele jsem už oslovil, slíbili, že to časem  
                                        odstraní 
f) p. Svoboda -  při letošních silných deštích měli lidé bahno (z nevhodně  
                          osetého pole za obcí) ve dvoře, na cestách a na návsi v Přetíně, 
                          hasiči by mohli při těchto povodňových situacích pomoci 
                          s úklidem návsi 
                       -  šachtík u Svobodů je ucpaný, díra u smrku na návsi by se měla 
                          opravit 
                    p. Pošar  -   až bude firma Silnice KT dělat náves, zkusí se s nimi 
                                        domluvit na opravě díry u smrku 
g) p. Vlček    -    zda-li stavební parcely za zahradami směrem na Kamenské 
                           vršky budou zasíťovány 
                     p. Pošar   -  vše je to vázané na finanční prostředky obce 
h) p. Bláha     -    zda-li jsou průzkumné vrty zlegalizovány a zda-li jsou z toho  
                            studny 
                     p. Pošar   -   průzkumné vrty jsou zlegalizovány a jsou z toho   
                                         studny      
ch)p.Vávra    -     zda-li se bude v obci stavět čistička odpadních vod 
                     p. Vlčková  -  až bude dodělán územní plán, udělá se projekt, 



                                            pokusí se zažádat o dotaci, vše záleží na poskytnutí 
                                              dotace a na finančních prostředcích obce 
i) p. Burianová -  roura u pomníku v Přetíně dělá ostudu 
                         -  p. Polák má vyvedenou rouru z okapu do obecní cesty, až  
                             bude zima, voda umrzne a je nebezpečí úrazu 
                      p. Pošar  -   roura u pomníku se odstraní 
                                     -   p. Polák bude písemně vyzván do konce července  
                                         2009, aby rouru odstranil 

 
13. Usnesení, závěr 

Usnesení ze zasedání bylo schváleno  :    6   pro  
Zasedání OZ ukončil starosta obce p. Pošar v  22,50  hod. 

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



 
USNESENÍ 

 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  22.6.2009  od  19,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Návrh územního plánu obce Křenice s připomínkami, které budou odstraněny: 
a) lokalita Ka3 – k.ú.Kámen – KÚ PK,odboru ŽP byla podána žádost o přehod- 
                                                  nocení vydaného rozhodnutí k návrhu ÚP. Bude 
                                                  provedena změna, kde pozemek pro fotovol- 
                                                  taickou elektrárnu bude využit jen z části.  
                                                  Prostor vymezený dočasným záborem půdy 
                                                  pro fotovoltaický zdroj el.energie by byl zatrav- 
                                                  něn a obhospodařováván. Po uplynutí dočasné- 
                                                  ho záboru půdy v délce trvání 30-ti let bude 
                                                  zařízení této elektrárny demontováno a poze- 
                                                  mek uveden do původního stavu. 
b) lokalita K4 – ČOV – k.ú.Křenice – bude přehodnoceno vymezení plochy 
                                                  ČOV ( posunuto mimo lokální biocentrum  
                                                   ÚSES ) 
c) lokalita P14,P15 a K16       - vodní plochy nebudou v ÚP zaneseny 
d) lokalita K5                          - pokud bychom chtěli v budoucnu stavět vodo- 
                                                   jem, bude nejprve proveden botanický průz- 
                                                   kum 
e) lokalita K10                        - byla provedena úprava koridoru ÚSES 

 
2. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2008 se souhlasem s celoročním 

hospodařením obce s výhradami, na základě nichž obec přijme nápravná 
opatření. 

 
3. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2008. 
 

4. Úpravu rozpočtu obce Křenice k  30.6.2009 
 

5. Pronájem prodejny smíšeného zboží v Křenicích firmě Prenet Šumava s.r.o., 
zastoupená p. Houdkem, Obytce 33, Klatovy od 1.7.2009. Nájem bude činit  
100,- Kč měsíčně. 

 
6. Úpravu platu účetní obce na částku 4 500,- Kč měsíčně. 

 
7. Poskytnutí příspěvku do DIAKONIE, středisko Radost v Merklíně v částce 

5 000,- Kč. 



 
8. Příspěvek na provoz a chod okrsku č.30 Chudenice v částce  1 000,- Kč. 

 
9. Záměr na prodej  48 ks betonových dlaždic za částku  10,-Kč za kus. 

 
10. Rekonstrukci veřejného osvětlení bytovky č.p. 49 

 
11. Přijetí brigádníka pro práci pro obec p. Jakuba Lösche. 

 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Žádost o koupi pozemku –stavební parcely– v k.ú.Křenice o výměře 1 000  m2 
- Lenka Voráčková, Křenice 13 

 
2. Zprávy z došlé pošty. 

 
3. Dotazy, připomínky, návrhy občanů v diskusi. 

 
4. Zprávu ohledně výsledků voleb do EP. 

 
 
Příští zasedání OZ Křenice se bude konat v pondělí  28.9.2009  od  19,00  hod. 
v kulturním zařízení v Přetíně. 
 
 
 
 
 
 
 
 
     …..........................................                                     …....................................... 
             Vladimír Bláha                                                          Václav Pošar 
           místostarosta obce                                                        starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno   : 
 
Sejmuto      : 
 

 



 
                  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


