
                                                                              Z Á P I S 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 16.12.2011 od 18.00 hod v kulturním zařízení v Přetíně. 

 

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.Mgr.Kacíř Jan 

Program:   1./Zahájení. 

                  2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ. 

                  3./Úprava rozpočtu č.3 k 30.11.2011. 

                  4./Rozpočet na r.2012. 

                  5./Strategický rozvojový plán obce na roky 2012-2014. 

                  6./Rozpočtový výhled na roky 2012-2014. 

                  7./Prodej „jiné stavby“ na st.parc.č.36/6 v KÚ Přetín. 

                  8./Prořezávka stromořadí v obci Kámen. 

                  9./Žádost oblastní Charity Klatovy o finanční příspěvek na r.2011 – darovací smlouva. 

                 10./Žádost o koupi části pozemku z parc.č. 352/23 v KÚ Křenice. 

                 11./Schválení nabídky na opravu střechy kaple sv.Václava v Přetíně. 

                 12./Schválení smlouvy s OSA. 

                 13./Dětské hřiště ve Křenicích. 

                 14./Žádost účetní obce o zvýšení odměny. 

                 15./Smlouva o výpůjčce nemovitostí – pozemky st.parc.č.67, 292/4, 292/14 a 292/15 v KÚ  

                  Křenice. 

                 16./Žádost o odprodej části obecního pozemku z parc.č.20/1 v KÚ Křenice. 

                 17./Zpráva kontrolního výboru. 

                 18./Zpráva finančního výboru. 

                 19./Odpisový plán od 31.12.2011. 

                 20./Směrnice pro provedení inventarizace za r.2011. 



                 21./Ostatní došlá pošta. 

                 22./Diskuse. 

                 23./Usnesení. 

                 24./Závěr.  

 Hlasování : 7 pro 

 

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 18.05 hod.starostka obce p.Jana Vlčková. 

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

p.Mgr.Jan Kacíř. 

Hlasování : 7 pro 

2./Kontrola usnesení  zasedání OZ z 24.9.2011 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková, starostka obce. 

3./Úprava rozpočtu č.3 k 30.11.2011-Příjmy v tis.-před úpravou 2 543,95Kč,úprava rozpočtu +113,51 

a rozpočet po úpravě 2 657,46Kč. Výdaje v tis.-před úpravou 2 819,96Kč,úprava rozpočtu -275,19 a 

rozpočet po úpravě 2 544,77Kč.S úpravou rozpočtu seznámila přítomné občany p.Jana Vlčková.                                                                                                     

Hlasování : 7 pro 

4./Rozpočet na r.2012 – návrh rozpočtu na příští rok byl vyvěšen na vývěskách v obcích i na www 

stránkách obce.Návrh rozpočtu přečetla p.Jana Vlčková.Rozpočtované příjmy celkem ve výši  

2 351 450,-Kč, výdaje celkem 2 004 680,-Kč.Rozpočet je schvalován jako přebytkový. 

Hlasování : 7 pro 

5./Strategický rozvojový plán obce na r.2012-2014 – p.starostka seznámila občany s významem doku- 

mentu.Je to výhled informací o akcích, které se plánují pořádat v letech 2012-2014, do konce voleb. 

období současného OZ.Strateg.rozv.plán obce je rozdělen dle jednotlivých roků.  

Hlasování : 7 pro 

6./Rozpočtový výhled na r.2012-2014 – návrh rozpočtového výhledu na tři roky přečetla p.starostka,  

seznámila občany s plánovanými příjmy a výdaji a stavem hotovosti.     

Hlasování : 7 pro 

7./Prodej jiné stavby na st.parc.č.36/6 v KÚ Přetín – KN zjistil, že na prodávaném pozemku p.A.Woll- 

nerovi se nachází stavba kůlny, která je sice v posudku již oceněna, ale nedošlo k jejímu převedení, je  

stále v majetku obce.KN se dohodl s obcí, že bude vyvěšen záměr k prodeji jiné stavby a bude prodána  



kupní smlouvou majiteli pozemku, což je p.A.Wollner za 1,- Kč. 

Hlasování : 7 pro záměr 

8./Prořezávka stromořadí v obci Kámen – p.starostka přečetla zprávu firmy PROSTROM Bohemia  

s.r.o.,Železniční 18,Plzeň. Seznámila občany obce Kámen se zdravotním stavem posuzovaných stromů 

a  přímo řekla, u kterých stromů, dle posudku firmy, bude proveden řez bezpečnostní a u kterých řez  

redukční. Dendrolog firmy konstatoval, že až na jeden strom jsou stromy zdravé. Celková cena proře- 

závky stromů byla vyčíslena na 36 242,- Kč. 

Hlasování : 7 pro 

9./Žádost oblastní Charity Klatovy o finanční příspěvek na rok 2011 darovací smlouvou na 2000,- Kč. 

Z našich obcí využívají 3 občané pečovatelskou službu. 

Hlasování : 7 pro  

10./Žádost manželů Honových na koupi části pozemku parc.č.352/23 v KÚ Křenice – obecní pozemek  

parc.č.352/23 v KÚ Křenice je zakreslen v územním plánu obce jako 6 parcel stavebních,tudíž je třeba 

pozemek nejdříve vytýčit a rozdělit.  

OZ neschvaluje – koupi části pozemku /OZ bere na vědomí – pozemek vytýčit a rozdělit na st.parcely. 

11./Schválení nabídky na opravu střechy kaple sv.Václava v Přetíně – p.starostka oznámila občanům,  

že obec dostala dvě nabídky-1.nabídka od firmy Pegisan z Plzně-500 000,-Kč a 2.nabídka od firmy  

Zdeňka Benýra z Otěšic-173 911,- Kč + 25 000,-Kč /nátěry krovů/. 

Hlasování : 7 pro 

12./Schválení smlouvy s OSA na r.2011 a 2012 celkem  4 724,- Kč.Smlouva obce s OSA obnovena, 

naposledy zaplacena na r.2009.  

Hlasování : 7 pro 

13./Dětské hřiště ve Křenicích – 2 návrhy – firma Antoš Turnov a firma Smitka Přívětice,okr.Plzeň- 

sever.P.starostka Jana Vlčková seznámila s možností a variabilnosti modulů od obou firem. 

Firma Antoš zpracuje vč.žádosti o dotaci /70 % / z Min.pro místní rozvoj až po finální „na klíč“.Prvky           

jsou vyrobené z akátového dřeva s 10-i letou zárukou.Firma Smitka jen s tím rozdílem, že prvky jsou  

vyrobeny ze smrkového dřeva bez udání let záruky.OZ  posoudilo ceny, druh dřeva a délka záruky. 

V případě, že dotace nevyjde od Min.pro míst.rozvoj, dětské hřiště se realizovat nebude. 

Hlasování : 7 pro firmu Antoš 



14./Žádost účetní obce o přehodnocení druhu smlouvy/dohody a výše měsíční odměny – měs.odměna  

se zvýši z 5100,- Kč na 6000,- Kč hrubého na DoPP, t.j. o 900,- Kč. 

Hlasování : 5 pro / Hájek J., Zdvořák J. , Zdvořáková H., Chval Vít., Frýba M./ 

                   2 proti /Vlčková J., Mgr.Kacíř J./   

15./Smlova o výpůjčce nemovitostí-pozemky st.parc.67,292/4,292/14,292/15v KÚ Křenice – pozemky  

pod sportovním areálem – poz.v majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – zatím  

se řeší smlouvou o výpůjčce pozemků do 15.11.2012. 

Hlasování : 7 pro  

16./Žádost o odprodej části obec.pozemku parc.č. 20/1 v KÚ Křenice – p.Karel Herink, Křenice 40 – 

požádal OZ o odprodej části pozemku za jeho nemovitostí Kř.40 – OZ se dohodlo s p.K.Herinkem, že  

zaplatí částku, která bude nutna zaplatit za vyměření a oddělení části pozemku ze stávajícího pozemku 

OZ vyvěsí záměr o prodeji. 

Hlasování : 7 pro  

17./Zpráva kontrolního výboru – kontrola proběhla dne 9.11.2011.Kontroly se zúčastnili : p.Zdvořák  

Jaroslav, p.Vlček Josef, p.Rejthar Vlastimil/kontrol.výbor/. Náplní kontroly bylo : placení poplatků za  

PDO a PSY.K dnešnímu dni bylo zjištěno, že prozatím nebyly uhrazeny od občanů poplatky PDO                                          

v částce 18225,- Kč a poplatky za PSY v částce 350,- Kč. Zjednána náprava : připomínka občanům    

v hlášení  veřejného rozhlasu a rozeslány jmenovitě upomínky dopisem. 

Hlasování : OZ bere na vědomí 

18./Zpráva finančního výboru – dne 3.12.2011 se sešli p.Mgr.Kacíř J., p.Frýba M., p.Zdvořáková H., 

p.Rejtharová E./účetní/ a bylo zkontrolováno : období od 1.4. do 30.11.2011- pokl.kniha/ doklady  

150–403 /, hotovost v pokladně k 30.11.2011 je 16431,- Kč. Kniha došlých a vystavených faktur –  

/došlé fač.40 – č.128 , vyst.fa č.51105-51108/. Vše kontrolováno na platby v KB na výpisech.Výsle- 

dek kontroly : vše bez závad. 

Hlasování : OZ bere na vědomí  

19./Odpisový plán – způsob a délka odpisování majetku musí být schváleno OZ – Odpis.plán platí od  

31.12.2011 vč., má dvě přílohy, č.1 – nehmotný majetek obce a č.2 – hmotný majetek obce.Odpis.plán  

zpracovala p.Vlčková J. a délku odpisování zpracovala p.Rejtharová E. 

Hlasování : 7 pro 



20./Směrnice pro provedení inventarizace za r.2011 – za provedení inventur zodpovídá předseda IK 

p.Zdvořák J. a  účetní p.Rejtharová E. zodpovídá za zaúčtování do 31.1.2012. Inventarizační komise  

má 7 členů. Likvidační komise má 3 členy a zodpovídá a předkládá IK návrhy na vyřazení a likvidaci 

majetku. 

Hlasování : 6 pro 

                   1 zdržel se /Zdvořák J./  

21./Ostatní došlá pošta –  

a) p. Herink K. - oznamuje, že na nemovitosti má kamerový systém. 

b) Šumavský AUTO MOTO CLUB – děkuje za možnost pořádání HISTORIC Škoda RALLYE v obci 

c)  OZ zvažuje pořízení bezpečnostních zrcadel v obci – u p-Herinka K.,u p.Janouška M.- zrcadlo stojí 

cca 10000,- Kč / ks a je nutno zařídit povolení od Dopravního Inspektorátu v Klatovech. 

d) p.Bláha V., Př.17 – podotkl-půjde-li se na DI, zkusit zařídit i omezení do ulice K lipám. 

e) OZ zjistilo, že cesta za Přetínem do lesa i v lese je v majetku Úřadu pro zastupování státu. Cesta od  

Křížku do lesa je Lesy ČR. 

f) Stížnost občanů Přetína na p.Zdvořáka J., Př.13 – p.starostka upozornila písemně p.Zdvořáka J. 

22./Diskuse – 

a) p.Francová M., Př. – bylo by třeba nové zavírání čekárny na návsi v Přetíně – podíváme se, opraví- 

me, odpověděla p. starostka.  

b) p.Pošarová M., Př. – žádost o vyčištění rybníčku u její nemovitosti, potok zčásti vydlážděný, ale při  

větším množství vody nepobere a voda se rozlévá.Tvdí, že pojišťovna odmítla plnění škody s tím, že  

je třeba zajistit dostatečný odtok vody, aby nevznikalo podmáčení nemovitosti. Zřejmě budou požado- 

vat zaplacení škody na OÚ Křenice. P.starostka slíbila, že zajistí vyčištění rybníčku. 

c) p.Vlček J., Kř – podotkl, že „by bylo vhodné v tomhle něco udělat, nějaké řešení vymyslet!“. Na 

to mu bylo odpovězeno p.starostkou, že v týdnu od 19.12. do 23.12.2011 se sejde OZ u nemovitosti 

a domluví se na místě. 

d) p.starostka – protože občané z Kámene nemají zájem o dětské hřiště, zeptala se jich, co by tedy  

jiného chtěli ??? 



e) p.Schwarzová V., Př – stromy z obec.pozemku za Přetínem k Doubravě zasahují na parcelu zahrady  

p.Svobody J. P.Frýba odpověděl - až se budou řešit stromy v Přetíně u kaple, udělá se při jednom. 

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

     Usnesení bylo schváleno : 7 pro  

24./Závěr – na závěr popřála občanům p.starostka Jana Vlčková hezké a klidné vánoce, do roku 2012 

hodně štěstí a zdraví. Poděkovala také TJ Sokol Křenice a SDH Křenice a Přetín za jejich činnost. 

Schůzi ukončila v 21.15 hod. a  poděkovala všem občanům za účast. 

  

Zapsala: Eva Rejtharová 

 

 

 

………………………………………    ………………………………… 

                 ověřovatelé                                                                       Jana Vlčková-starostka obce 

                                                                                                                         

         

Vyvěšeno : 

Sejmuto: 

Vyvěšeno na elektronické úřední desce : 

 

     


