
ZÁPIS 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  21.12.2009 od  19,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

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

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Rozpočtové změny k 31.12.2009 
4. Rozpočet obce Křenice pro rok 2010 
5. Směrnice k provedení inventarizace majetku obce 
6. Došlá pošta, různé 
7. Diskuse 
8. 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. 
Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková. 
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Müller a p. Chval. 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení z 28.9.2009 přečetl starosta obce p. Pošar. 
Bod 2 – schválení záměru o odprodeji části obecního pozemku p.č.4/1 v k.ú. 
              Křenice o výměře  68  m2 - nebyl splněn – p. Staněk od úmyslu koupit 
              tento pozemek ustoupil 
Žádosti ČEZ – úprava vzdušné sítě NN společně s úpravami veřejného osvětle- 
              ní v obci Přetín – náklady na 1  km veřejného osvětlení : 
                           materiál           cca         37 000,- Kč 
                           montáž vedení cca         22 000,- Kč 
                           montáž 1 lampy cca         1 500,- Kč 

 
3. Rozpočtové změny k  31.12.2009 

Úpravu rozpočtu k  31.12.2009 přečetla p. Vlčková. 
Hlasování  :     6    pro  

 
 
 
 



4. Rozpočet obce Křenice pro rok 2010 
Rozpočet obce na rok 2010 přečetla p. Vlčková. 
p. Chval Vojtěch ml. -  příspěvky na hasiče a Sokol by se neměly poskytovat,  
                                     složky si je nezaslouží 
p. Bláha Vladimír      - souhlasí s p. Chvalem – příspěvky dávat pouze na urči- 
                                     tou věc 
p. Rejthar Vlastimil   - p. Bláha nemůže posoudit nečinnost hasičů, protože pro  
                                     hasiče nic nedělá, nechodí na schůze, proto neví za co  
                                     se peníze utratí 
                                  - hasiči Křenice řekli, že se zřeknou příspěvku ve pro- 
                                    spěch Sokola Křenice 
p. Pošar                     - hasiči a Sokol jsou jediné složky, které tady v obci  
                                    fungují, nechceme aby padly 

 
          Hlasování   :    4   pro   ,    2  proti – p. Chval, p. Bláha 
          Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný. 
          Rozpočtové příjmy činí  :     1 530 190,-   Kč 
          Rozpočtové výdaje činí  :     1 530 190,-   Kč 
 

5. Směrnice k provedení inventarizace majetku obce 
Směrnice k provedení inventarizace majetku k 31.12.2009 přečetla p. Vlčková. 
Hlasování   :    6   pro  

 
6. Došlá pošta 

a) p. Pošar – žádost p. Staňka R. - povolení odizolování domu č.p. 46                 
                     v Křenicích z obecního pozemku 
                      Hlasování   :     6    pro  

 
           b) p. Pošar  - přečetl poděkování od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 
                                 za činnost hasičů, podporu a sponzorské dary, které byly  
                                 poskytnuty okresnímu sdružení při pořádání každoročního 
                                 okresního hasičského plesu 
 
          c)  p. Pošar  - zakoupení smaltovaného oválu s nápisem Obec Křenice 

             Hlasování  :     6    pro 
 
          d)  p. Bureš  - žádost o souhlas s předloženou projektovou dokumentací Kámen 
                                 FVE, zákres podzemních sítí a souhlas s uložením zemního  
                                 kabelu na parcele č. 587 
                                  Hlasování  :     6   pro  
 

7. Diskuse 
a) p. Kacíř  -  Územní plán obce Křenice – je odeslána II. etapa na stavební 
                       úřad do Klatov 

 



            b) p. Rejthar – okolo prodejny v Křenicích se opět potulují samí pochybní lidé 
                                    je rozbité sklo v čekárně, kdo za to bude zodpovídat 
                                  - poděkování p. Pošarovi, že oslovil p. Wolnera a ten posekal 
                                    vodoteč „ Pod sady „ 
                                 - obecní vodoteč vymýtí,vykácí a potom ať si obec udělá co chce 
                       p. Pošar   -   před léty tu byli z povodí, že vodoteč jejich není 
                 p. Rejthar – povodí Vltavy by mělo vymýtit křoviny na potoce,v lukách 
                                     je též nepořádek 
 
             c) p. Vlčková – přečetla zápis z kontroly kontrolního a finančního výboru  

                  konané dne 12.10.2009 
 
            d) p. Burianová – lípa před p. Burianovou – vadí suché větve nad cestou, 

                  chtělo by to nechat prořezat 
                          p. Pošar  -   nechá prořezat 
 
             e) p. Zdvořák J.ml. - koho jsou lípy po pravé straně směrem na Chudenice, 
                                         vadí výhledu, nechat prořezat 
                           p. Pošar   -  zjistí, čí je pozemek, v případě že obce, nechá prořezat 
 
              f) p. Kacíř   -      předseda kulturního a sociálního výboru – poděkování 
                                         hasičům, sportovcům a ostatním občanům za pomoc  
                                         při správě obce 
 

8. Usnesení, závěr 
Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Vlčková. Usnesení bylo 
jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy zastupitelstva. 
Zasedání OZ Křenice ukončil starosta obce p. Pošar v  20,45  hod. 

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



USNESENÍ 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  21.12.2009  od  19,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Úpravu rozpočtu obce Křenice k  31.12.2009 
2. Rozpočet obce Křenice na rok 2010 
3. Směrnice pro provedení inventarizace obce Křenice k  31.12.2009 
4. Žádost o povolení pro odizolování domu č.p. 46 v Křenicích 
5. Koupi smaltovaného oválu s nápisem obec Křenice 
6. Předloženou projektovou dokumentaci Kámen FVE, zákres podzemních 

sítí a souhlas s uložením zemního kabelu na parcele č. 587 
 
 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Zprávy kontrolního a finančního výboru o provedené kontrole ze dne 
12.10.2009 

2. Dotazy, připomínky, návrhy občanů v diskusi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ….............................................                       …............................................. 
                   Vladimír Bláha                                                Václav Pošar 
                místostarosta obce                                              starosta obce 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno  : 
 
Sejmuto    : 
 
 



 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


