ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 24.3.2012 od 18.30 hod v kulturním zařízení v Přetíně

Přítomni: p.Jana Vlčková,p.Josef Hájek,p.Jaroslav Zdvořák,p.Mgr.Jan Kacíř,p.Michal
Frýba,p.Vítězslav Chval,p.Hana Zdvořáková
Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová
Ověřovatelé: p.Vítězslav Chval,p.Hana Zdvořáková
Program: 1./Zahájení.
2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ.
3./Úprava rozpočtu č.4. k 31.12.2011.
4./Prodej „jiné stavby“ na p.č.36/6 v KÚ Přetín.
5./Odrazová skla v obci Křenice.
6./Vítání občánků v roce 2012.
7./Informace ohledně dotací v roce 2012.
8./Ostatní došlá pošta.
9./Diskuse
10./Usnesení
11./Závěr
Hlasování : 7 pro

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 18.40 hod.starostka obce p.Jana Vlčková.Jmenovala
zapisovatelku p.Evu Rejtharovou a ověřovatelé zápisu p.Vítězslava Chvala a p.Hanu Zdvořákovou.
Hlasování : 7 pro
2./Kontrola usnesení zasedání OZ z 16.12.2011 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková
3./Úprava rozpočtu č.4. k 31.12.2011 = úprava na konci roku
příjmy k 31.12.2011 - před úpravou 2 657 460 Kč úprava +190 800 Kč po úpravě 2 848 260 Kč
výdaje k 31.12.2011 - před úpravou 2 544 770 Kč úprava - 41 040 Kč po úpravě 2 503 730 Kč
- přečetla p.Jana Vlčková.
Hlasování : 7 pro

4./Prodej „jiné stavby“ na parc.č.36/6 v KÚ Přetín – dřevěná bouda, již započtená v odhadu při prodeji
téhož pozemku p.Ant.Wollnerovi, Př.21. Tato skutečnost chyběla v prodejní smlouvě a vyvěšeném
záměru z 4.10.2010. Proto byl vyvěšen záměr nový dne 20.12.2011. Prodejní cena byla dohodnuta na
1,- Kč. S vyřešením nedostatku seznámila p.starostka Jana Vlčková.
Hlasování : 7 pro
5./Odrazová skla v obci Křenice-bylo schváleno zpracování projektu od fi. Macán, Projekce DS s.r.o.cena projektu 15600,- Kč. Odrazová zrcadla by měla být umístěna: první-na výjezdu z obce Křenice
na Biřkov, naproti p.Herinkovi, Kř.40. Druhé-před výjezdem z obce Křenice na Přetín, výjezd od Janoušků na hlavní silnici. Přítomné občany seznámila se situací p.Jana Vlčková
Hlasování : 7 pro
6./Vítání občánků v roce 2012 – bude obnovena oslava narození nových občánků našich obcí. Letošní
1.vítání, po několika desítkách let, bude vítáním občánků do 6-i let věku. Frekvence dalších oslav bude dle počtu narozených dětí v určitém období – 1 až 2 roky. Domluvit se je třeba s p.J.Horáčkem o
možnosti pořádání „letošních“ vítání občánků na letní měsíce – červenec /srpen 2012. Dle evidence
obyvatel se počítá s účastí 13 dětí. Nápad přednesla p.starostka Jana Vlčková.
Hlasování : 7 pro
7./Informace o dotacích v roce 2012 – občany seznámila p.Jana Vlčková
a.) dotace od SZIF na rekonstrukci oltáře kaple P.Marie ve Křenicích : celkem náklady 595 260,- Kč,
z toho dotace SZIF/ z f.EARD-národní projekty 112 039,- Kč, z f.EARD-EU projekty 336 116,- Kč/ ,
náklady obce 147 105,- Kč.
Realizace akce proběhla v roce 2011 a dotace přišly na účet obce na konci měsíce února 2012.
b.) letos požádáno o dotaci na opravu kaple sv.Václava v Přetíně–dotační program PSOV od Kraj.úř. :
celkem náklady dle zpracované nabídky 188 911,- Kč, z toho od Kraj.úř.v Plzni dostaneme 100 000,Kč /bylo sice požádáno o 132 237,-Kč/, náklady obce 88 911,- Kč.
S pracemi se započne v měsících duben, květen nebo červen – dle počasí.
c.) dotace na vybudování dětského hřiště ve Křenicích : bude požádána na podzim r.2012 a realizace
bude provedena v r.2013.
d.) dotace o poskytnutí jiných prostředků na hospodaření v lesích : zažádáno o částku 30 240,- Kč na
výsadbu sazenic a prořezávky.

8./ Došlá pošta –
a.) p.Josef a Jaroslava Hájkovi, Kř.22 - žádají OZ o odprodej části obec.pozemku p.č. 20/1 v KÚ Křenice, jedná se cca o 20-25 m2. Pozemek se nachází za jejich nemovitostí Křenice 22.OZ se dohodlo, že
že nechá vyměřit a oddělit část pozemku ze stávajícího a vyvěsí záměr o odprodeji.
Hlasování : 6 pro, 1 zdržel se.
b.) 19.3.2012 proběhla valná hromada mikroregionu „Běleč“, tj. 16 obcí z okolí. Starostové a zástupci
obecních úřadů byli informováni o projektu : propagace jednotlivých obcí nebo skupin obcí různými
propagačními předměty-skládačky, pohlednice, brožurky,…. Celý projekt má stát 230 000,- Kč, polovinu ceny „Běleč“ požaduje na dotaci od PK a 2.polovinu rozpočítána mezi zúčastněné obce. Pro Obec
Křenice byla vyčíslena částka 4 508,- Kč /za tuto částku obec obdrží 98 ks skládaček, 500 ks pohlednic, 157 ks brožur, 118 ks společných pohlednic několika obcí, 158 ks mapy A3/.Platba od všech obcí
musí dojít do 30.9.2012 na účet mikroregionu „Běleč“. Projekt bude realizován na jaře r.2013.
Hlasování : 7 pro
c.) 16.4.2012 bude vypnuta elektřina v ulici od návsi-transformátoru ve Křenicích na Kámen , v době
od 9,30 hod do 15,00 hod.
d.) poslední vývoz PDO z popelnic období podzim/zima bude proveden ve středu 11.4.2012, poté bude prováděn pravidelně ve 14-i denních intervalech. První odvoz období jaro/léto se uskuteční tedy ve
středu 25.4.2012.
e.) informace pro občany–možnost finanční porady–bezplatného finančního arbitru–informace na OÚ.
f.) instalace srážkoměrných stanic v kraji-ve Křenicích vytipovány 2 lokality-budova OÚ a budova
SDH Křenice-požární zbrojnice na návsi. Požadavek PK – odpovědná osoba-z řad SDH.
g.) podpora v podnikání – dotace – informace na OÚ ve Křenicích.
h.) zpráva od OOP Švihov.
ch.)žádost od Charity Klatovy-Chudenice – jsou volné kapacity pro pomoc se starými občany a pomoc
v domácnosti starých občanů. Ceník prací a pomoci je na OÚ.
i.) nabídka k prodeji pozemku v KÚ Kámen od realitní kanceláře – jedná se o 980 m2 za 149 000,- Kč.
Bližší info na OÚ.
j.) kontrola KÚ Plzeň – objevila nesrovnalosti v majetku obce a výpisem z KN :

1/ prodejna ve Kř. není na LV v KÚ- dohledat a napravit – starostka, OZ
2/ váha v Př. byla zbourána, zařídit výmaz z KÚ – starostka, OZ
3/ rozestavěné stavby na LV obce ? – parc.č. 12/3 v KÚ Přetín – u Svobodů u č.p.30 – cca 6 m2 – část
garáže,
parc.č. 23/2 v KÚ Přetín – u Klesů u č.p.22 – cca 14 m2 – část
garáže.
Protože se jedná o zast.plochy bude vyvěšen záměr na odprodej a pořízen odhad.
Hlasování : 7 pro
4/ oplocený obecní pozemek po pastušce v Přetíně, na LV jako zbořeniště, ale v majetku obce –
parc.č. 44 v KÚ Přetín – u Pošarů u č.p.40 – cca 112 m2.
k.) pro informaci občanů – p.Pošarová písemně podala stížnost na OZ Křenice,že nedobře hospodaří s
obecním majetkem, na životní prostředí do Klatov. To postoupilo stížnost na Kraj.úřad–odd.kontroly.
Výsledek šetření je, že OÚ Křenice v ničem nepochybil.
l.)prodaly se pozemky po p.JUDr.Strakovi v KÚ Kámen – v ÚP obce Kámen – naplánována čistička
pro obec Kámen v blízkosti těchto pozemků – jednání nových majitelů o směně nebo odprodeji.
m.) vyřídit p.Jos.Zdvořákovi ml., Př.13 – díra v plotě u sklaďáku ke mlýnu Chumec – jeho psi ohrožují
občany !
15./Diskuse:
a)p.V.Bláha, Př.17 – cesta k lipám, nějak zabezpečit pomalé projíždění vozidel.
Odpověď - p.J.Vlčková – buď dát značku 40 a zákaz vjezdu nákl.aut, problém je, že by nemohl
projíždět autobus! Další možnost je zabudování retardérů, alespoň 2 ks.Nakonec se domluvilo OZ, že
pozvou občany z ulice k lipám v Přetíně na jednání na OÚ do Křenic.
b.)p.M.Francová, Př. – čištění strouhy u silnic – OSS ukončila nad vesnicí !, voda teče po silnici i se
zeminou.
Odpověď – p.J.Vlčková – dáme dotaz na Lesy ČR jestli strouhy oni prohrábnou a opraví můstek,
poněvadž je v jejich vlastnictví ! Voda a bahno se rozlévá po obci. OÚ zajistí vyčištění kanalizačních
vpustí na DPP.
10./Usnesení – zapsala a přečetla zapisovatelka p.Eva Rejtharová
Usnesení bylo schváleno : 7 pro
11./Závěr- Schůzi ukončila starostka obce,p.Jana Vlčková v 21.25 hod.

Příští zasedání bude v červnu.
Zapsala: Eva Rejtharová
Dne : 4.4.2012

………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce :

…………………………………
Jana Vlčková-starostka obce

