ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 24.9.2011 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni :

Josef Hájek, Jaroslav Zdvořák, Vítězslav Chval, Hana Zdvořáková,
Michal Frýba, Mgr.Jan Kacíř, Jana Vlčková

Zapisovatel : Jana Vlčková
Ověřovatelé : Vítězslav Chval, Michal Frýba
Program :

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

Zahájení.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Rozpočtové změny č. 2 k 30.9.2011.
Prodej pozemků st.p.č. 36/6, p.č. 89/2 a 744/3 v k.ú. Přetín.
Žádost o koupi části pozemku z p.č. 352/23 v k.ú. Křenice.
Informace ohledně restaurování oltáře v kapli Panny Marie
v Křenicích.
7. Sdělení k majetkovému vypořádání – pozemky st.p.č. 67,
p.č. 20/13, 292/4, 292/6, 292/14 a 292/15 v k.ú. Křenice.
8. Ostatní došlá pošta.
9. Diskuse.
10.Usnesení.
11.Závěr.

1. Zahájení
Zasedání OZ Křenice zahájila starostka obce p. Vlčková v 19,15 hod.,
přivítala všechny přítomné, přečetla program zasedání, který byl jednomyslně
schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Ověřovateli zápisu byli určeni p. Chval a p. Frýba.
Zapisovatelkou byla určena p. Zdvořáková.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne 11.6.2011 přečetla starostka
obce p. Vlčková.
3. Úprava rozpočtu č.2 k 30.9.2011
Úpravu rozpočtu k 30.9.2011 přečetla a podala vysvětlení k jednotlivým
položkám starostka obce p. Vlčková.
Příjem v tis. Kč : rozpočet před úpravou - 2 217,73
úprava rozpočtu
326,22
--------------------------------------------rozpočet po úpravě
2 543,95
========

Výdaje v tis. Kč : rozpočet před úpravou - 2 497,83
úprava rozpočtu
322,13
----------------------------------------------rozpočet po úpravě
2 819,96
Hlasování : 7 pro
=======
4. Prodej pozemků st.p.č. 36/6, p.č. 89/2 a 744/3 v k.ú. Přetín
Jedná se o pozemky u Chumeckého mlýna, o které požádal p. Wollner, Přetín .
Pozemky mají celkovou výměru 962 m2. Zjištěná cena dle znaleckého
posudku činí 11 930,- Kč.
OZ odsouhlasilo prodej těchto pozemků p. Antonínu Wollnerovi, Přetín 21,
za cenu dle znaleckého posudku, která činí 11 930,- Kč. Správní poplatek
spojený se zápisem vkladu práva vlastnického zaplatí kupující.
Hlasování : 7 pro
5. Žádost o koupi části pozemku z p.č. 352/23 v k.ú. Křenice
Manželé Honovi, Křenice 54, si zažádali o koupi části pozemku z tohoto
parcelního čísla ve výměře 1500 – 3000 m 2. S pozemkem je v územním
plánu v Křenicích počítáno jako se stavebním pozemkem.
V případě prodeje by se muselo udělat oddělení části pozemku, který by platil
kupující a cena za 1 m2 by činila 80,- až 100,- Kč. Z důvodu nepřítomnosti
manželů Honových se prodej části pozemku zatím neodsouhlasil.
Hlasování : 7 proti
6. Informace ohledně restaurování oltáře v kapli Panny Marie v Křenicích
Oltář v kapli je zrestaurován, byl v žalostném stavu, dřevo se rozpadalo ( tzv.
perník ). Celková cena na restaurování, cena za zpracování žádosti o dotaci a
cena za vybudování informační tabule ke kapli činí 595 320,- Kč. Státní
zemědělský intervenční fond poskytl dotaci ve výši 448 155,- Kč, náklady
obce budou činit 147 165,- Kč. Ostatní cenné předměty z kaple ( obrazy,
křížová cesta, svícny, plastiky Panny Marie a Jezulátka, krucifix atd. ) jsou
uloženy v Okresním muzeu v Klatovech.
Starostka požádala o odsouhlasení zabezpečení a osvětlení kaple.
Hlasování : 7 pro
7. Sdělení k majetkovému vypořádání – pozemky st.p.č. 67, p.č. 20/13,
292/4, 292/6, 292/14 a 292/15 v k.ú. Křenice
Jedná se o pozemky pod kabinami Sokola Křenice, vedle kabin a část
fotbalového hřiště.
Na základě dopisu ze dne 18.4.2011, v kterém jsme nesouhlasili s vypořádáním
uživatelského vztahu mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových ( nájem pozemků ) a obcí Křenice nám sdělují, že připravují
záměr na bezúplatné užívání výše uvedených pozemků ( výpůjčka ).

8. Ostatní došlá pošta
a) Na restaurování oltáře Panny Marie jsme žádali o dotaci Plzeňský kraj
z programu „ Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje „.
Tato dotace nám byla zamítnuta.
b) Dne 15.10.2011 bude v obcích Křenice, Přetín a Kámen probíhat sběr
nebezpečného odpadu dle harmonogramu svozu.
c) Oprava obecní cesty k Chumeckému mlýnu – p. Wollner cestu opraví sám,
obec zaplatí materiál.
Hlasování : 7 pro
d) Od 28.9.2011 se budou popelnice vyvážet v zimním období každý týden.
e) Oznámení – obcí Křenice a Kámen bude dne 7.10.2011 probíhat rychlostní
zkouška automobilové soutěže „ Historic Vltava rallye „. Trať bude uzavřena v době od 15,30 hod. do 22,00 hod.
f) Informace k rozpočtovému určení daní – pochod starostů dne 21.9.2011
v Praze. V případě přerozdělení daní od státu by obec Křenice měla roční
navýšení těchto daní o cca 300 000,- Kč.
9. Diskuse
a) p. Francová, Přetín – zda-li se bude rozšiřovat rozhlas – není slyšet
p. Vlčková - rozhlas se bude rozšiřovat, čeká se na výměnu stávajících
sloupů NN, na které se přidají další hnízda.
10. Usnesení
Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Zdvořáková. Usnesení bylo
schváleno : 7 pro
11. Závěr
Zasedání OZ Křenice ukončila starostka obce p. Vlčková v 20,20 hod.
Zapsala : Zdvořáková
…....................................
ověřovatelé
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

….................................
Jana Vlčková, starostka

USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 24.9.2011 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Úpravu rozpočtu č. 2 k 30.9.2011.
2. Prodej pozemků st.p.č. 36/6, p.č. 89/2 a 744/3 v k.ú. Přetín p. Antonínu
Wollnerovi, Přetín 21 za cenu 11 930,- Kč + správní poplatek spojený se
zápisem vkladu práva vlastnického.
3. Zabezpečení a osvětlení kaple Panny Marie v Křenicích.
4. Zakoupení materiálu na opravu obecní cesty k Chumeckému mlýnu.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
1. Žádost manželů Honových, Křenice 54 o koupi části pozemku z p.č. 352/23
v k.ú. Křenice.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Informaci ohledně restaurování oltáře v kapli Panny Marie v Křenicích.
2. Sdělení k majetkovému vypořádání – pozemky st.p.č. 67, p.č. 30/13, 292/4,
292/6, 292/14 a 292/15 v k.ú. Křenice.
3. Oznámení o uzavírce trati dne 7.10.2011 od 15,030 hod. do 22,00 hod.
z důvodu konání rychlostní zkoušky automobilové soutěže „ Historic Vltava
rallye „.
4. Ostatní informace z došlé pošty, připomínky, dotazy občanů v diskusi.

…........................................
Josef Hájek
místostarosta obce
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

…..................................
Jana Vlčková
starostka obce

