ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 27.9.2010 od 19,00 hod.
na OÚ Křenice
Přítomni :

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

1. Zahájení
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Rozpočtové změny č. 2 k 30.9.2010
4. Ţádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
5. Ţádost Švihova–dohoda na investiční akci–rozšíření MŠ Švihov
6. Ţádost na prodlouţení smlouvy na nájem obecních pozemků
7. Ţádost na pronájem obecních pozemků
8. Ţádost o odkoupení nebo výměnu obecních pozemků
9. Došlá pošta
10.Diskuse
11.Usnesení, závěr

1. Zahájení
Zasedání OZ Křenice zahájil místostarosta obce p. Bláha v 19,05 hod.,
přivítal všechny přítomné, přečetl program zasedání, který byl jednomyslně
schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Kacíř a p. Müller.
Zapisovatelkou byla určena p. Vlčková.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne 21.6.2010 přečetl starosta
obce p. Pošar.
3. Rozpočtové změny č.2 k 30.9.2010
Úpravu rozpočtu k 30.9.2010 přečetla a podala vysvětlení k jednotlivým poloţkám
účetní obce p. Rejtharová.
Příjem v tis. Kč : rozpočet před úpravou - 1 548,49
úprava rozpočtu
108,05
--------------------------------------------rozpočet po úpravě
1 656,54
========

Výdaje v tis. Kč : rozpočet před úpravou - 1 562,30
úprava rozpočtu
104,40
----------------------------------------------rozpočet po úpravě
1 666,70
Hlasování : 6 pro
=======
4. Ţádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
Ţádost p. Ing. Radka Bureše, Kámen 13 o uzavření návrhu budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na dobu určitou 30-ti let na obecním pozemku
p.č. 587 v k.ú. Kámen pro kabel vysokého napětí, který bude kolmo křiţovat
výše uvedenou parcelu ( prašná cesta na Hrádek ) v délce cca 5 m ( plocha
cca 5 m2 ). Jedná se o připojení pro fotovoltaickou elektrárnu.
Hlasování : 6 pro
5. Ţádost Švihova-dohoda na investiční akci-rozšíření MŠ Švihov
Dohoda o uhrazení příspěvku na investiční akci „ Vestavba WC v MŠ Švihov „
Náklady na 1 dítě činí 2 394,- Kč.
MŠ navštěvují 3 děti, celkem příspěvek činí 7 182,- Kč.
Hlasování : 6 pro
6. Ţádost na prodlouţení smlouvy na nájem obecních pozemků
Nájem obecních zemědělských pozemků ( 36,9615 ha ) se Ţďárem Chudenice s.r.o.
končí 30.9.2010. Jelikoţ nájem za rok 2009 by mělo druţstvo uhradit do 30.9.2010 a
do dnešního dne není uhrazeno, nová smlouva se zatím uzavírat nebude, bude řešit
nové zastupitelstvo.
Hlasování : 6 pro
7. Ţádost o pronájem obecních pozemků
p. Zdvořák Josef, Přetín 13, ţádá o pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví
obce Křenice o výměře 36,9615 ha.
V případě pronájmu těchto pozemků jinému pronajímateli neţ stávajícímu, by muselo
být vypsáno nové výběrové řízení na pronájem, bude řešit nové
zastupitelstvo.
Hlasování : 6 pro
8. Ţádost o odkoupení nebo výměnu obecních pozemků
p. Antonín Wolner, Přetín 21 poţádal o odkoupení nebo výměnu obecních pozemků
p.č. 36/6 o výměře 44 m2 (pozemek pod kůlnou), p.č. 88/1
o výměře 541
m2 (obecní komunikace okolo mlýna k potoku), p.č. 744/3
o výměře 172 m2 (obecní komunikace před penzionem) a p.č. 89/2 o výměře 746
m2 (zákop mezi cestou pod lesem a pozemkem,vše v majetku p. Wolnera) v k. ú.
Přetín.
OZ se dohodlo na prodeji pozemků p.č. 36/6 , p.č. 744/3 a p.č. 89/2.
Bude vyvěšen záměr na prodej těchto pozemků.
Hlasování : 6 pro

9. Došlá pošta
a) Dne 20.10.2010 bude vypnut od 7,30 hod. do 14,30 hod. elektrický
proud v obci Kámen.
b) Dne 2.10.2010 bude v obcích Křenice, Přetín a Kámen probíhat sběr nebezpečného odpadu dle harmonogramu svozu.
c) Pozemkový úřad Klatovy – ţádost o provedení převodu pozemku
p.č. 2138/17 o výměře 258 m2 v k.ú. Chudenice
( koryto vodního toku )z MNV Křenice na obec
Křenice
Hlasování : 6 pro
d) V říjnu aţ listopadu 2010 bude zahájena rekonstrukce sítě NN v Přetíně
( I. etapa ).
II.etapa – ţádost o souhlasné stanovisko k rekonstrukci sítě NN v Přetíně.
Hlasování : 6 pro
e) Město Klatovy, sociální odbor – projekt „ Komunitní plánování sociálních
sluţeb a sluţeb souvisejících v regionu
Klatovsko pro období 2008 – 2012“.
Smlouva o spolupráci na vydání průvodce.
Podíl obce: 82 ks x 6,50Kč, celkem 1 274,-Kč
Hlasování : 6 proti
f) Policie Švihov – oznámení o odloţení krádeţe na OÚ Křenice
10.Diskuse
a) Kaple Panny Marie v Křenicích - je omítnuto ze tří stran, dělají se barevné
vzorky fasády na základě nichţ bude
vybrán odstín, kontrolní den proběhl
11.Usnesení, závěr
Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Vlčková. Usnesení bylo
schváleno : 6 pro
Zasedání OZ Křenice ukončil starosta obce p. Pošar v 21,15 hod.
Zapsala : Vlčková
…....................................
ověřovatelé
Vyvěšeno :
Sejmuto :

….................................
Václav Pošar, starosta

USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 27.9.2010 od 19,00 hod.
na OÚ Křenice
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Rozpočtové změny č. 2 k 30.9.2010.
2. Ţádost o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku
p.č. 587 v k.ú. Kámen pro kabel vysokého napětí ( fotovoltaická elektrárna ).
3. Dohodu o příspěvku na investiční akci „ Vestavba WC v MŠ Švihov „.
4. Prodej pozemků p.č. 36/6 o výměře 44 m2, p.č. 89/2 o výměře 746 m2
a p.č. 744/3 o výměře 172 m2 v k.ú. Přetín. Bude vyvěšen záměr na prodej.
5. Ţádost o převedení p.č. 2138/17 o výměře 258 m2 v k.ú Chudenice
z MNV Křenice na obec Křenice.
6. Souhlasné stanovisko k rekonstrukci sítě NN v Přetíně – II.etapa.
Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
1. Smlouvu o pronájmu zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Křenice
s nynějším nájemcem Ţďár Chudenice s.r.o.
2. Ţádost p. Josefa Zdvořáka, Přetín 13 o pronájmu zemědělských pozemků
ve vlastnictví obce Křenice.
3. Ţádost p. Antonína Wolnera, Přetín 21 o odkoupení nebo výměnu pozemku
p.č. 88/1 o výměře 541 m2 v k.ú. Přetín.
4. Smlouvu o spolupráci na vydání průvodce sociálními a doprovodnými
sluţbami s Městem Klatovy.
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Zprávy z došlé pošty a z diskuse.

…........................................
Vladimír Bláha
místostarosta obce
Vyvěšeno :
Sejmuto :

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

