
                                                                              Z Á P I S 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 11.6.2011 od 19.30 hod v hostinci“U Voráčků“ v Křenicích. 

 

Přítomni:  p.Jana Vlčková,p.Josef Hájek,p.Jaroslav Zdvořák,p.Mgr.Jan Kacíř,p.Michal Frýba,p.Hana  

Zdvořáková,p.Vítězslav Chval. 

Omluveni:    - 

Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová 

Ověřovatelé: p.Jaroslav Zdvořák,p.Michal Frýba 

Program:   1./Zahájení. 

                  2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ. 

                  3./Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za r.2010. 

                  4./Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. 

                  5./Závěrečný účet obce Křenice za r.2010. 

                  6./Úprava rozpočtu č.1 k 30.6.2011. 

                  7./Návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro obec Křenice od 

                  1.1.2013 do 31.12.2022. 

                  8./Ţádost o uzavření smlouvy o zřízení věc.břemena na pozemku parc.č.587 v KÚ Kámen. 

                  9./Ţádost o ustanovení osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manţelství v  

                  obvodu obce Křenice. 

                 10./Smlouva s ČEZ Distribuce o umístění veřejného rozhlasu na opěrné body NN. 

                 11./Schválení ceníku na půjčování výsuvného ţebříku. 

                 12./Dodatek č.1 Jednacího řádu obce Křenice. 

                 13./Došlá pošta. 

                 14./Diskuse. 

                 15./Usnesení. 

                 16./Závěr. 

 Hlasování : 7 pro 

 

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 19.30 hod.starostka obce p.Jana Vlčková. 



Zapisovatelkou byla jmenována  p.Eva Rejtharová a ověřovatelé zápisu p.Jaroslav Zdvořák a  

p.Michal Frýba. 

Hlasování : 7 pro 

2./Kontrola usnesení  zasedání OZ z 1.4.2011 v Křenicích – přečetla p.Jana Vlčková. 

3./Se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za r.2010  seznámila občany  

starostka obce p.Jana Vlčková. Přezkoumání hospodaření obce Křenice provedl dne 26.4.2011 

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor ekonomický, oddělení přezkoumání hospodaření obcí a  

kontroly. 

Hlasování : 7 pro 

4./Ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za r.2010 byla zpracována nápravná 

opatření , které přečetla p.Jana Vlčková, starostka obce. Nápravná opatření zpracovala účetní obce 

p.Eva Rejtharová a po dnešním schválení budou odeslána na Kraj.úřad Plz.kraje.   

Hlasování : 7 pro 

5./Závěrečný účet obce Křenice za r.2010 přečetla p.Jana Vlčková, starostka obce. Závěrečný účet  

obce Křenice za r.2010 byl schválen se souhlasem s celoročním hospodařením obce s výhradami, 

na základě nichţ obec přijala nápravná opatření.ZÚ zpracovala účetní obce p.Eva Rejtharová. 

Hlasování : 7 pro 

6./Úprava rozpočtu č.1 k 30.6.2011 přečetla starostka obce p.Jana Vlčková, návrh zpracovala účetní  

obce p.Eva Rejtharová.   Příjmy po úpravě    2 217,73 tis.Kč a výdaje po úpravě     2 497,83 tis.Kč.    

Hlasování : 7 pro 

7./Návrh smlouvy o dílo na zpracování lesního hospodářského plánu pro obec Křenice od 1.1.2013 do 

31.12.2022 přišel od firmy Lesoprojekt Plzeň, ceny stejné jako smlouva do 31.12.2012 (450,- Kč/ha) 

- občanům vysvětlila starostka obce p.Jana Vlčková. 

Hlasování : 7 pro 

8./Ţádost o uzavření smlouvy o zřízení věc.břemena na pozemek parc.č.587 v KÚ Kámen – firma  

SOLAR Kámen s.r.o. – jedná se o část pozemku na příjezdové cestě / mezi p.Burešem a pí.Jindři- 

chovou/ - jednorázově 433,-Kč. Přečetla p.Jana Vlčková, starostka. 

Hlasování : 7 pro 

9./Ţádost o ustanovení osob oprávněných přijetí prohlášení o uzavření manţelství v obvodu obce   



Křenice.Byly navrţeny osoby oprávněné : starostka obce p.Jana Vlčková a místostarosta obce p.Josef  

Hájek.Místo pro konání svateb : kaple P.Marie ve Křenicích. Seznámila p.Jana Vlčková. 

Hlasování : 5 pro /2 se zdrţeli/  

10./Smlouva s ČEZ Distribuce o umístění veřejného rozhlasu na opěrné body NN – byl poţádán ČEZ  

o umístění veřej.rozhlasu v Křenicích, Kámeni a Přetíně dle nákresu – se situací seznámila spoluobča- 

ny starostka obce p.Jana Vlčková. 

Hlasování : 7 pro 

11./Schválení ceníku na půjčování výsuvného ţebříku – vytvořen návrh ceníku za půjčení a umístění 

výsuv.ţebříku – ceník : 100,- Kč za 1.den, za kaţdý další den 70,- Kč, 

                           místo uskladnění:u pí.Hany Zdvořákové, Přetín 2. Přečetla p.Jana Vlčková, starostka. 

!!!  V případě potřeby půjčení výsuv.ţebříku nejdříve občan osloví starostku obce:č.tel.723 419 866 !!! 

12./Dodatek č.1 Jednacího řádu obce Křenice – změna nař.vlády č.375/2010 ze 7.12.2010 – seznámila 

starostka obce p.Jana Vlčková. 

Hlasování : 7 pro 

13./Došlá pošta –  

a./ Krajský HZS – bezúplatný převod čerpadla – nebylo vyhověno. 

b./ příspěvek Diakonie Merklín za r.2011 – ţádost o příspěvek  5000,- Kč. 

Hlasování : 7 pro 

c./ akcie České spořitelny – vlastníme  200 ks – poţádáno o výplatu dividend – dividendy vyplaceny  

na účet obce Křenice za 10,5 roku nazpět. 

d./ Městys Koloveč – vyúčtoval neinvestiční příspěvek na škol.zařízení – odeslána dohoda zpět spolu 

s průvodním dopisem – máme společný školský obvod se ZŠ Švihov.    

14./Diskuse 

a)p.J.Svoboda,Přetín – posekání trávy okolo rybníka v Přetíně – provede p.J.Dunová, zaměstnanec s  

dotací  od ÚP v Klatovech. 

b)p.V.Behenský,Kámen – cesta na Hrádek – je navezený makadam, bude ještě něco?- bude dovezena 

šmanda, lépe rozhrnout. 

c)p.J.Vlčková, Křenice – je třeba poţádat o dotaci na úpravu vodních toků v obcích, ale lze ţádat 



jen na jednu akci – dotace je hrazena z evropských fondů. 

d)p.J.Vlčková,Křenice – dětské hřiště v obcích – bude poţádáno aţ v příštím roce z evr.fondů –  

uvaţuje se o obecních pozemcích. 

e)p.V.Rejthar,Křenice – kanál na rozhraní Kř.7 a Kř.8 – neustále se bortí stěny – nakoupí materiál,  

opraví a obec zaplatí. 

f)p.J.Urban, Křenice–ţádá o navezení štěrku k bytovce Kř.16 na urovnání terénu a cesty kolem bytov- 

ky, jedná se o zhruba 8 t – obec doveze a zaplatí, obyvatelé bytovky sami rozhází a urovnají.  

g)p.J.Vlčková,Křenice – poděkovala za pomoc všem při organizování dnešního dětského dne.  

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

     Usnesení bylo schváleno : 7 pro  

12./Závěr - Schůzi ukončila starostka obce p.Jana Vlčková v 21.15 hod. a  poděkovala všem občanům  

za účast. 

  

Zapsala: Eva Rejtharová 

 

 

 

………………………………………    ………………………………… 

                 ověřovatelé                                                                       Jana Vlčková-starostka obce 

                                                                                                                         

         

Vyvěšeno : 

Sejmuto: 

 

 

     


