ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 14.5.2010 od 18,00 hod.
V kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni :
Omluveni :
Ověřovatelé :
Zapisovatel :
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Václav Pošar, Vladimír Bláha, Vladimír Sýkora, Václav Müller,
Jan Kacíř, Jana Vlčková
Vojtěch Chval
Václav Müller, Jan Kacíř
Jana Vlčková
Zahájení
Kontrola usnesení z minulého zasedání
Projednání územního plánu obce Křenice
Pronájem obecních pozemků
Došlá pošta, různé
Diskuse
Usnesení, závěr

1. Zahájení
Zasedání OZ Křenice zahájil místostarosta obce p. Bláha v 18,00 hod.,
přivítal všechny přítomné občany, přečetl program zasedání, který byl
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Müller a p. Kacíř.
Zapisovatelkou zápisu byla určena p. Vlčková.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne 29.3.2010 přečetl starosta
obce p. Pošar.
3. Projednání územního plánu obce Křenice
p. Pošar a p. Kacíř se zúčastnili v pondělí 10.5.2010 na MěÚ Klatovy, odbor
výstavby a územního plánování jednání ohledně návrhu územního plánu obce
Křenice. Občané Křenic, Přetína a Kamene se jednání nezúčastnili, dotčené orgány k
návrhu neměly žádné připomínky.
Na dnešním zasedání k návrhu nebyly připomínky.
Hlasování : 6 pro
4. Pronájem obecních pozemků
p. Vlastimil Rejthar ml. si podal žádost o pronájem obecních pozemků
p.č. 292/10, 292/11 a 292/13. Záměr byl vyvěšen. Pozemek p.č. 292/13
je v majetku Pozemkového fondu ČR, tudíž obec jej nesmí pronajmout.
Smlouva bude sepsána na dobu neurčitou. Pronajme se za cenu 100,-Kč ročně.
Hlasování : 6 pro

5. Došlá pošta, různé
a) p. Ing.Radek Bureš a p. Zdeněk Bureš – žádost o souhlas obce Křenice
s uzavřením veřejnosprávní smlouvy pro umístění a provedení
stavby – stavba „ Kámen FVE „ se bude nacházet na pozemcích
p.č. 588/2, 588/1, 579, 587 v k.ú. Kámen.
Společná veřejnosprávní smlouva nahrazuje územní rozhodnutí
a stavební povolení – veřejnosprávní smlouvu připraví MěÚ
Klatovy, odbor výstavby a ÚP.
Hlasování : 6 pro
b) p. Pošar - bude přerušena dodávka el.energie dne 9.6.2010 od 8,00 hod
do 15,00 hod. v obcích Křenice, Přetín, Kámen z důvodu
údržby el.vedení.
c) p. Pošar - dne 21.4.2010 byly předány Pozemkovému fondu ČR žádosti
obce Křenice a vlastníků zemědělské půdy o provedení komplexní
pozemkové úpravy v k.ú. Křenice, Přetín
d) p. Pošar – ve dnech 28.5. a 29.5.2010 se budou konat volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost bude na obecním
úřadu v Křenicích. Hlasovací lístky se budou distribuovat
nejpozději 3 dny před volbami.
e) p. Pošar – návrh – kdo neplatí za vývoz popelnic, Odpadové hospodářství
Klatovy by nevyváželo.
p. Vlčková zjistí do příštího zasedání podrobnosti.
6. Diskuse
a) p. Bláha, Přetín – omezit průjezd ulicí „ k Lipám „ v Přetíně, dát zákaz
vjezdu mimo dopravní obsluhy
p. Rejthar – dát retardéry
p. Pošar - prověří všechny možnosti
7. Usnesení, závěr
Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Vlčková. Usnesení bylo schváleno :
6 pro .
Zasedání OZ Křenice
ukončil starosta obce p. Pošar v 19,15 hod.
Zapsala : Vlčková
…..............................................
ověřovatelé
Vyvěšeno :

Sejmuto :

…..........................................
Václav Pošar
starosta obce

USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 14.5.2010 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Návrh územního plánu obce Křenice ( viz příloha – usnesení pro Městský
úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP ).
2. Pronájem obecních pozemků p.č. 292/10 a 292/11 za cenu 100,- Kč ročně.
3. Žádost p.Ing.Radka Bureše a p. Zdeňka Bureše o souhlas obce Křenice
s uzavřením veřejnosprávní smlouvy pro umístění a provedení stavby
na p.č. 588/2, 588/1, 579, 587 v k.ú. Kámen.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zprávy z došlé pošty.
2. Připomínky, návrhy občanů v diskusi.

Příští zasedání OZ Křenice se bude konat v pondělí 28.6.2010 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně.

…...........................................
Vladimír Bláha
místostarosta obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :

…..........................................
Václav Pošar
starosta obce

