
ZÁPIS 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  21.6.2010  od  19,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Přítomni :          Václav Pošar, Václav Müller, Vladimír Sýkora, Vladimír Bláha, 

                           Jan Kacíř, Jana Vlčková, Vojtěch Chval 

Zapisovatel :      Jana Vlčková 

Ověřovatelé :     Vladimír Sýkora, Vojtěch Chval 

 

Program       :         1.  Zahájení 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

3. Výsledky voleb do PS ČR 

4. Závěrečný účet za rok 2009 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, 

nápravná opatření z kontroly 

6. Rozpočtové změny k  30.6.2010 

7. Projednání veřejnoprávní smlouvy a dohody na svoz separ. 

odpadu 

8. Ţádosti o poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce 

9. Stanovení počtu členů pro nové OZ 

10. Došlá pošta 

11. Diskuse 

12. Usnesení, závěr 

 

1. Zahájení 

Zasedání OZ Křenice zahájil místostarosta obce p.Bláha v  19,10  hod., 

přivítal všechny přítomné občany, přečetl program zasedání, který byl 

jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Sýkora a p. Chval. 

Zapisovatelkou zápisu byla určena p. Vlčková. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne  14.5.2010 přečetl starosta 

p. Pošar. 

 

3. Výsledky voleb do PS ČR 

Volby do PS Parlamentu ČR se konaly ve dnech 28. - 29.5.2010. 

Okrsek Křenice : počet voličů, kteří se dostavili do vol.místnosti  -  94 

                             počet odevzdaných úředních obálek                   -  94 

                             počet platných hlasů                                            -  94 

Pořadí volebních stran podle počtu odevzdaných hlasů : 

1. ČSSD               -                                  31   hlasů 

2. ODS                 -                                  23      „ 

3. TOP 09             -                                  15      „ 

4. KSČM              -                                  11      „ 



5. Věci veřejné       -                                  7     hlasů 

6. Suverenita, blok J. Bobošíkové  -          3        „ 

7. KDU-ČSL                                   -          2        „ 

8. Volte pravý blok                         -           1        „ 

9. Strana svobodných občanů         -          1        „ 

 

4. Závěrečný účet za rok 2009 

Závěrečný účet obce Křenice za rok 2009 přečetl starosta obce p. Pošar. 

Závěrečný účet obce Křenice za rok 2009 byl schválen se souhlasem                s 

celoročním hospodařením obce s výhradami, na základě nichţ obec přijme nápravná 

opatření. 

Hlasování  :     7    pro 

 

5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009, 

nápravná opatření z kontroly 

Přezkoumání hospodaření obce provedl dne 26.4.2010 Krajský úřad Plzeň- 

ského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumání hospodaření obcí 

a kontroly. Zprávu přečetl starosta obce p. Pošar. 

Hlasování  :      7   pro 

Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za 

rok 2009 přečetl starosta obce p. Pošar. 

Hlasování  :       7   pro 

 

6. Rozpočtové změny k 30.6.2010 

Úpravu rozpočtu k 30.6.2010 přečetla účetní obce p. Rejtharová. 

Rozpočtové příjmy po úpravě     -      1 548 490,-  Kč 

Rozpočtové výdaje po úpravě     -      1 562 300,-  Kč 

Hlasování  :       7    pro 

 

7. Projednání veřejnoprávní smlouvy a dohody na svoz separ.odpadu 

a) Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Křenice a městem Švihov o zapisování 

     údajů vedené v informačním systému evidence obyvatel na dobu neurčitou. 

     p. Vlčková  -   nesouhlasí s městem Švihov a s dobou platnosti smlouvy 

                             v říjnu 2010 budou volby do zastupitelstva, nové OZ bude 

                             moţná chtít změnit partnerskou obec, nebo si udělat 

                             CzechPOINT samo, zbytečné náklady na cestovné   

                             ( v zaměstnání 1 člena zastupitelstva se provozuje     

                             CzechPOINT ), starosta si rozhoduje o veřejnoprávní 

                             smlouvě sám, zastupitelé se dovídají, aţ uţ má druhá strana 

                             schváleno,  pracovní porady, na kterých jsme se domluvily 

                             neexistují 

       Hlasování   :     5   pro ,      2   proti   ( p. Vlčková, p. Kacíř ) 

 

 

 



            b) Dohoda o změně obsahu smlouvy na svoz separovaného odpadu s AVE 

                sběrné suroviny a.s., Plzeň 

                Hlasování  :       7   pro 

 

8. Žádosti o poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce 

a) Diakonie, Radost,Merklín – ţádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce   

                                                  na neivestiční náklady 

                                                  Příspěvek v částce   5 000,- Kč. 

    Hlasování  :         7    pro 

 

           b) Charita Klatovy  -  ţádost o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na sociál- 

                                               ní sluţby poskytované Charitou pro naše 4 občany 

                                               Příspěvek v částce   5 000,- Kč. 

               Hlasování  :        7    pro 

 

9. Stanovení počtu členů pro nové OZ 

Komunální a senátní volby se budou konat ve dnech 15. - 16.10.2010. 

Pro činnost nového zastupitelstva ve volebním období 2010 – 2014 se stano- 

vuje počet členů tohoto zastupitelstva na  7. 

Hlasování  :            7    pro 

 

10. Došlá pošta 

a) KÚ PK, odb. ŢP – stanovení záplavového území významného vodního toku 

                                   Merklínka v úseku ř.km 0,000 – 24,413 ( soutok 

                                   s Radbuzou  aţ mostík u Chlumeckého mlýna ) - vyme- 

                                   zení aktivních zón 

 

          b) MěÚ Klatovy,odb. ŢP – ţádost o vyvěšení „Nařízení č.1/2010 města 

                                              Klatovy ze dne 8.6.2010 „ o záměru zadat zpracování 

                                              lesních hospodářských osnov – fyzické a právnické 

                                              osoby, kteří vlastní lesní porost o výměře menší neţ 

                                              50 ha mají právo v termínu stanoveném orgánem Státní 

                                              správy lesů do 31.12.2010 oznámit své hospodářské 

                                              záměry a poţadavky na zpracování osnovy 

 

           c) Oznámení o konání Bavorsko – českého cyklomaratonu dne 27.6.2010. 

 

           d) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů spojených s povinnou školní 

                docházkou za rok 2009 mezi obcí Křenice a městem Klatovy – obec má 

                                               vytvořený společný školský obvod s městem Švihov, 

                                                tudíţ nebude hradit neinvestiční náklady za ţáky, 

                                                kteří navštěvují základní školu v Klatovech 

 

            e) Ţádost – prodavač smíšeného zboţí v Křenicích – zabezpečení výlohy 

                                                u prodejny mříţemi 



                         p. Vlčková – ţádost není sepsána písemnou formou ( jen ústně , 

                                              starosta si napsal na kus papíru ) , pokud nebude 

                                              písemná ţádost, nebudeme se tím zabývat 

 

10. Diskuse 

a) p. Pošar         -   průjezd ulicí k Lipám v Přetíně – konzultoval s policií, 

                              ta nemá moţnost celý den hlídat, do ulice se musí dostat 

                              sanitka, dopravní obsluha, lidé co tam bydlí, jediná moţnost 

                                        jsou nainstalovat hrboly 

                     p. Zdvořák -   nainstalovat značku průjezd zakázán nebo zákaz vjezdu, 

                                            dopravní obsluze vjezd povolen 

 

            b) p. Zdvořák  -   u výjezdu ulicí k Lipám směr Chudenice -malé lípy ořezat, 

                                        není při odbočování vidět 

                     p. Pošar      -    lípy ořeţe 

 

            c) p. Vlčková   -   v době prázdnin objednat kontejnery na velkoobjemový 

                                         odpad do obcí Křenice, Přetín, Kámen, kontejnery budou 

                                         přistaveny pouze 1 den ( v sobotu ) a odpad se bude 

                                         odevzdávat 1 zastupiteli, termín se upřesní (vyhlásí,vyvěsí) 

 

            d) p. Vlčková  -   zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 10.6.2010 

                                        dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova na rekon- 

                                        strukci kaple Panny Marie v Křenicích v částce  230 000,-Kč 

                                        Firma by začala fasádu kaple opravovat v srpnu. Z rozpočtu 

                                        obec zaplatí 375 270,-Kč. Uzavírání smluv s PK proběhne 

                                        od 21.6. do 29.10.2010. 

 

             e) p. Pošar      -   rekonstrukce NN v Přetíně, zatím jen předběţný průzkum 

                                         od firmy, která se zařadí do výběrového řízení , kabel 

                                         na veř.osvětlení a rozhlas – nedělat projekt na opravu 

                                         a doplnění, ale rovnou se potom domluvit s firmou, která 

                                         bude opravovat 

 

              f) p. Rejthar   -   kdy bude opravené rozbité sklo v čekárně v Křenicích, měly 

                                         by se sklidit stoly před čekárnou, opravit dlaţbu na krámu 

                           p. Pošar   -  rozbité sklo na čekárně bude muset opravit obec, dlaţbu 

                                              na krámu opraví firma, která bude opravovat kapličku 

                                              v Přetíně 

 

              g) p. Sýkora     -  v Kameni by bylo třeba zasklít čekárnu 

                           p. Pošar    -  podívá se na to 

 

 

 



 

11. Usnesení, závěr 

Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Vlčková. Usnesení bylo schvá- 

leno  :       5   pro  ,     2   proti   ( Vlčková, Kacíř ) 

Zasedání OZ Křenice ukončil starosta obce p. Pošar v  21,30  hod. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala :   Vlčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       …......................................                                              ….................................. 

                 ověřovatelé                                                                   Václav Pošar 

                                                                                                       starosta  obce 

 

 

 

 

Vyvěšeno  : 

 

 

Sejmuto     : 

 

 



USNESENÍ 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  21.6.2010  od   19,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Závěrečný účet obce Křenice za rok 2009 se souhlasem s celoročním 

hospodařením obce s výhradami, na základě nichţ obec přijme nápravná 

opatření. 

2. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2009. 

3. Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2009. 

4. Rozpočtové změny – úpravu rozpočtu obce Křenice k  30.6.2010. 

5. Veřejnoprávní smlouvu s městem Švihov o zapisování údajů vedené v infor- 

mačním systému evidence obyvatel. 

6. Dohodu o změně obsahu smlouvy na svoz separovaného odpadu s firmou 

AVE sběrné suroviny a.s.,Plzeň. 

7. Příspěvek Diakonii, Radost, Merklín v částce  5 000,-Kč. 

8. Příspěvek Charitě Klatovy v částce  5 000,- Kč. 

9. Počet členů OZ ve volebním období 2010 – 2014 v počtu  7. 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Zprávy z došlé pošty. 

2. Připomínky, dotazy, návrhy občanů v diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

       …...........................................                                  …..................................... 

                 Vladimír Bláha                                                        Václav Pošar 

              místostarosta  obce                                                     starosta  obce 

 

 

 

Vyvěšeno  : 

 

Sejmuto    : 


