
                                                                              Z Á P I S 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 1.4.2011 od 20.00 hod v hostinci“U Voráčků“ v Křenicích. 

 

Přítomni:  p.Jana Vlčková,p.Josef Hájek,p.Mgr.Jan Kacíř,p.Michal Frýba,p.Vítězslav Chval. 

Omluveni: p.Jaroslav Zdvořák,p.Hana Zdvořáková. 

Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová 

Ověřovatelé: p.Vítězslav Chval, p.Mgr.Jan Kacíř. 

Program:   1./Zahájení 

                  2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ 

                  3./Dodatek č.1 Smlouvy o využívání inform.systému VIRTUOS 

                  4./Smlouva o pověření odbor.lesního hospodáře 

                  5./Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc.břemena na pozemek p.č.352/23 KÚ 

                  Křenice NN – p.Rejthar Vl.,Kř.8, parc.č.306.  

                  6./Žádost o pronájem prodejny smíšeného zboží v Křenicích od 1.6.2011 

                  7./Žádost o povolení vedení  RZ  XX.Historic Vltava Rallye 2011 – 8.a 9.10.2011 

                  8./Platba za pozemky stavební p.č.67, a p.p.č.20/13,292/4,292/6,292/14 a 292/15 v KÚ Kř. 

                  9./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                 10./Diskuse 

                 11./Usnesení 

                 12./Závěr 

 Hlasování : 5 pro 

 

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 20.00 hod.starostka obce p.Jana Vlčková. 

Zapisovatelkou byla jmenována  p.Eva Rejtharová a ověřovatelé zápisu p.Vítězslav Chval a 

p.Mgr.Jan Kacíř. 

Hlasování : 5 pro 

2./Kontrola usnesení  zasedání OZ z 31.1.2011 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková. 

3./Dodatek č.1 smlouvy o využívání informačního systému VIRTUOS – situaci vysvětlila občanům 

p.Jana Vlčková ,starostka obce.Seznámila přítomné s výší ročních poplatků,které budeme hradit  



od 1.4.2011.Částka se odvíjí od počtu obyvatel v našich obcích, pro letošní rok to bude 1284,- Kč. 

Hlasování : 5 pro 

4./Smlouva o pověřění odborného lesního hospodáře – důvod objasnila  p.Jana Vlčková, starostka. 

Smlouva bude uzavřena s.p.Milošem Damkem, pověřeným odb.správcem lesů z Plzně od 1.3.2011 

Hlasování : 5 pro 

5./Smlouva o uzavření bud.smlouvy o zříz.věc.břemena – Křenice NN, parc.č. 306 , p.Bc Rejthar Vl.  

Kř.8 – na pozemek parc.č.352/23 v KÚ Kř.,ČEZ nabízí 1000,- Kč. 

Hlasování : 5 pro 

6./Žádost o pronájem prodejny smíš.zboží ve Křenicích od 1.6.2011.Starostka obce přečetla žádost a 

seznámila se situací – fi.PRENET,zast. p.Houdkem má výpověď z pronájmu k 30.4.2011  Žádost  

pí. Quy Ngyuen Thi, Republikánská 262, Spálené Poříčí byla OZ schválena na dobu určitou od 1.6. 

do 31.12.2011 s podmínkou. Prodloužení smlouvy bude akceptováno za podmínky pouze - prodejna 

smíšeného zboží, NE  ubytovna, NE  restaurační zařízení. Elektr.energii bude platit pronájemkyně. 

Výše měsíčního  nájmu byla ponechána 100,- Kč, podmínky splatnosti budou uvedeny ve smlouvě.     

Hlasování : 3 pro /p.Vlčková,p.Hájek,p.Mgr.Kacíř/      

                   2 proti /p.Chval,p.Frýba/ 

7./Žádost o povolení vedení RZ XX.Historic Vltava Rallye ve dnech 8.a 9.10.2011.Žádost občanům 

přednesla p.Jana Vlčková, starostka.Trasa povede obcemi Kámen, Křenice, Biřkov, Otěšice, Roupov  

do Vřeskovic, povede tedy po státních silnicích a obcemi budou projíždět historická auta!  

Hlasování : 4 pro/p.Vlčková, p.Hájek, p.Mgr.Kacíř, p.Chval 

                   1 proti/p.Frýba/ 

8./Platba za pozemky stavební parc.č.67 a p.p.č.20/13, 292/4, 292/6, 292/14, 292/15 v KÚ Křenice.- 

Dopis od Úřadu pro zastupování státu přednesla starostka p.Jana Vlčková.V dopise stálo, že již uvede- 

né pozemky používá obec neoprávněně bezplatně. Jedná se o pozemky, které  jsou využívány k veřejn. 

zájmům obce – hasiči, fotbalisti, děti. Pozemky se nachází pod kabinami a hřištěm TJ Sokola Křenice  

a okolní pozemky.OZ nesouhlasí se zaplacením zpětně neoprávněného  užívání pozemků, které se vy- 

užívají k zájmovým a dobrovolným aktivitám v obci.Současně požádáme o převod pozemků do vlast- 

nictví obce.  

Hlasování : 5 proti 



9./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti – přečetla p.Jana Vlčková, starostka 

a./p.Vlastimil Rejžek, Stod – žádost o souhlas s vybudováním  vjezdu z obec.cesty p.p.č.521/1  

 k budoucímu rod.domu na p.p.č. 854/4 – v KÚ Křenice. 

Hlasování : 5 pro 

b./Oznámení ČEZ o přerušení dodávky el.energie – 29.4.2011 od 8.30 do 10.00 – údržba trafostanice 

u p.Antonína Wollnera, Př.21 

c./Žádost o dotaci na bezdrát.rozhlas byla schválena PK ve výši 160 000,-Kč, je předložena k odsou- 

hlasení zastupitelstvu Plz.kraje, které bude zasedat konc.4/2011- 5/2011. 

d./Plz.has.záchr.sbor nabízí nepotřebný majetek k bezplatnému převodu pro SDH. 

e./ Zvážení možnosti uvolnění lidí registrovaných Úřadem práce na pomocné práce jako dělnice  pro 

 čištění obce a v lese – uvažuje se o p.Julii Dunové, Př.16. ÚP je podmíněna práce na nejvíce 6 měsíců 

a měsíční příspěvek ÚP  je  8 000,-Kč.Starostka obce, p.Jana Vlčková zahájí jednání s ÚP v Klatovech 

Hlasování: 5 pro   

10./Diskuse 

a)p.J.Vlček,Křenice - SDH by mělo zájem o plovoucí čerpadlo z nabídky Plz.has.záchr.sboru   

b)p.J.Vlčková,Křenice –starostka poděkovala SDH Křenice za úklid obce – prořezávku náletu na  

svahu u p.Mikulášové, Kř.5  

c)p.V.Rejthar,Křenice – po zimě by měl být proveden úklid nerovností u silnic, které vznikly zimní 

údržbou silnic.Urovnat skládku u potoka, stačilo by,aby p.J.Hájek Kř.22 s UNC skládku urovnal.  

d)p.J.Vlčková,Křenice – p.L.Baxová, Kř.7 – požádala o prohlédnutí rigolu před barákem,terén silnice  

je svažitý k baráku, roh baráku utopený pod terénem se podmáčí, nutno odvodnění alespoň folií. -  

Zvoleno špatné uložení rigolnic – podotkl p.V.Rejthar. 

e)p.V.Rejthar,Křenice – kanál na rozhraní zahrady Kř.7 a Kř.8 /naproti Bláhům/-stěna kanálu utržená 

/u kanálu končí řada rigolnic kolem Kř.30. Frýba M.- Kř.7. Baxová L./ - p.Rejthar V. opraví sám a OÚ 

dodá materiál. 

f)p.ing.J.Tykvart,Křenice – udělat strouhu 20 m od chalup za zahrady, je tam mokro, svést do Loužku               

g)p.J.Vlčková,Křenice-nástřešník u Kleistnerů Kř.10 v havarijním stavu – zvážit žádost o rekonstrukci 

NN ve Křenicích. 



h)p.J.Vlčková,Křenice – prohlídka kaple v Přetíně – začne se s opravnými pracemi. 

ch)p.M.Horáčková,Praha – nebezpečný odpad v obci byl 26.3.2011 a bude i na podzim, velkoobjem. 

odpad bude v srpnu 2011. 

i)p.J.Vlčková,Křenice – 11.6.2011 OÚ zajistí Dětský den – sportovní odpoledne se závody, cenami a  

opékáním buřtů. 

11./Usnesení – zapsala a přečetla zapisovatelka p.Eva Rejtharová 

     Usnesení bylo schváleno : 5 pro  

12./Závěr - Schůzi ukončila starostka obce p.Jana Vlčková v 22.45 hod., poděkovala všem občanům  

za účast. 

  

Zapsala: Eva Rejtharová 

 

 

 

………………………………………    ………………………………… 

                 ověřovatelé                                                                       Jana Vlčková-starostka obce 

                                                                                                                         

         

Vyvěšeno : 

Sejmuto: 

 

 

     


