ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 26.5.2012 od 19.00 hod v hostinci „U Voráčků“v Křenicích.

Přítomni: p.Jana Vlčková,p.Josef Hájek,p.Jaroslav Zdvořák,,p.Hana Zdvořáková, p.Michal Frýba
Omluveni : p.Mgr.Jan Kacíř, p.Vítězslav Chval.
Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová
Ověřovatelé: p.Michal Frýba, p.Jaroslav Zdvořák.
Program: 1./Zahájení.
2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ.
3./Závěrečný účet obce Křenice za rok 2011.
4./Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2011.
5./Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
6./Prodej pozemku st.p.č.12/3 v KÚ Přetín.
7./Prodej pozemku st.p.č.23/2 v KÚ Přetín.
8./Záměr na odprodej lesního pozemku p.č.1080/2 o výměře 329 m2 v KÚ Chudenice.
9./Záměr na odprodej pozemku st.p.č.59 o výměře 26 m2 v KÚ Křenice.
10./Vrácení pozemku st.p.č.44 o výměře 116 m2 v KÚ Přetín.
11./Žádost o souhlas se stavbou rod.domu, vrtané studny a umístění odpadní jímky na
pozemku st.p.č.3 a p.č.18 v KÚ Kámen.
12./Žádost Charity Klatovy o příspěvek na rok 2012.
13./Žádost Diakonie Merklín o příspěvek na rok 2012.
14./Žádost o pokácení stromu na p.č.34 v KÚ Přetín.
15./Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na akci „Chudenice,KarlovyVN,TS k NN“.
16./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
17./Diskuse.
18./Usnesení.
19./Závěr.
Hlasování : 5 pro

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 19.15 hod.starostka obce p.Jana Vlčková.Jmenovala
zapisovatelku p.Evu Rejtharovou a ověřovatelé zápisu p.Michala Frýbu a p.Jaroslava Zdvořáka.
Hlasování : 5 pro
2./Kontrola usnesení zasedání OZ z 24.3.2012 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková.
3./Závěrečný účet obce Křenice – s výsledky za rok 2011 seznámila občany p.starostka Jana Vlčková.
Příjmy 2 847 172,52 Kč, výdaje 2 503 750,77 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji + 343 421,75 Kč.
ZÚ obce Křenice za r. 2011 byl schválen se souhlasem s celoročním hospodařením obce s výhradami,
na základě nichž obec přijala nápravná opatření. ZÚ obce zpracovala účetní p.Eva Rejtharová.
Hlasování : 5 pro
4./Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2011, které proběhlo 22.3.2012
v budově OÚ ve Křenicích - přečetla p.starostka.
Hlasování : 5 pro
5./Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za rok 2011 občany seznámila p.Jana Vlčková. A tyto budou zaslány v zákonném termínu na KÚ do Plzně.
Zpracovala účetní obce.
Hlasování : 5 pro
6./Prodej pozemku st.p.č.12/3 v KÚ Přetín – část zast.pozemku má 6 m2 /u Svobodů, Př.30/- byl
vypracován znal.posudek, dohodnutá cena pozemku je 1140,-Kč + poplatek za návrh na vklad do KN
– zaplatí p.Svoboda Jan, Př.30.- přednesla p.starostka.
Hlasování : 5 pro
7./Prodej pozemku st.p.č.23/2 v KÚ Přetín – část zast.pozemku má 14 m2 /u Klesů, Př.22/ - byl
vypracován znal.posudek, dohodnutá cena pozemku je 2660,-Kč + poplatek za návrh na vklad do KN
– zaplatí p.Klesa Václav, Př.22.- opět přednesla p.starostka.
Hlasování : 5 pro
8./Záměr na odprodej les.pozemku p.č.1080/2o výměře 329 m2 v KÚ Chudenice – pouze hlasování o
souhlas na vyvěšení záměru na vývěsní desce v obcích a elektronické desce obce na www. stránkách seznámila p.starostka.
Hlasování : 5 pro

9./Záměr na odprodej pozemku st.p.č.59 o výměře 26 m2 v KÚ Křenice – u Voráčků, Kř.3 – jedná se
o zbořeniště po bývalé Hasičské zbrojnici – bude vyvěšen záměr na odprodej.
Hlasování : 5 pro
10./Vrácení pozemku st.p.č.44 o výměře 116 m2 v KÚ Přetín – u Pošarů, Př.40 – bude napsána výzva
p.Pošarové M.,Př.40 o možnosti odkoupení pozemku, jako v ostatních případech – řekla p.starostka.
OZ bere na vědomí.
11./Žádost o souhlas se stavbou rod.domu, vrtané studny a umístění odpad.jímky na pozemku p.č.3 a
p.č.18 v KÚ Kámen – seznámila p.starostka
Hlasování : 5 pro
12./Žádost CHARITY Klatovy o příspěvek na r.2012 – máme 3 uživatele / 1 v Kámeni, 1 v Přetíně,
1 ve Křenicích /. OZ schválilo příspěvek ve stejné výši jako ostatní roky – 2000,- Kč.
Hlasování : 5 pro
13./Žádost DIAKONIE Merklín o příspěvek na r.2012 – máme 1 uživatele z Přetína – OZ schválilo
výši příspěvku jako v minulých letech – 5000,- Kč.
Hlasování : 5 pro
14./Žádost o pokácení stromu na p.č. 34 v KÚ Přetín – p.Polák Jaroslav,Přetín 34 – strom je na jejich
pozemku, je mrtvý – OZ doporučuje pokácení stromu.
Hlasování : 5 pro
15./Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na akci „Chudenice-Karlovy-VN,TS k
NN“- stavba zasahuje na obec.pozemek – nabízí jednorázově částku VB 1000,- Kč.
Hlasování : 5 pro
16./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a./ - p.Vlčková J.- byla schválena PK dotace na střechu kaple sv.Václava v Přetíně ve výši 100 000,Kč. Dotace bude do 30 dnů na účtu obce. Po rozkrytí střechy bylo oznámeno navýšení ceny zhruba
o 20 000,- Kč z důvodu horšího stavu střechy, než se předpokládalo. Cena by ale neměla přesáhnout
200 000,- Kč. V opravě kaple se bude pokračovat.
b./ - p.Vlčková J.- podala písemný dotaz na Žďár do Chudenic – rozjezdili cestu do „Loužku“ těžkými
stroji – odpověděli, že stav cesty není špatný a nic dělat nebudou.
17./Diskuse:

a./ - p.Vlčková J.- domluvit datum konání „Vítání občánků“ s p.Horáčkem – domluveno na 11.8.2012
od 14.00 hod.- bude pozváno celkem 13 dětí, které mají v našich obcích trvalé bydliště.
b./ - p.Vlčková J.- „Dětský den“ se bude konat v sobotu 23.6.2012 – p.starostka požádala občany, kdo
by měl chuť pomoci s přípravou a organizací, ať se zúčastní. Děti budou soutěžit o ceny. Nakonec je
připraveno společné opékání uzenin na ohýnku.
c./ - p.Vlčková J.- veřejné osvětlení u bytovky Křenice 49 / „Za vodou“ / - jistič nefungoval, elektrikář
opravil, ale zas nefunguje.
d./ - p.Svoboda J.,Př.- sekání trávy v obcích – p.starostka odpověděla – p.Wollner A. poseče co nejdřív
obecní pozemky, před barákem každý občan sám, doladí p.Frýba M.
e./ - p.Vlčková J.- poděkovala SDH Přetín a Křenice za účast a reprezentaci na okrskové soutěži.
f./ - .. Rybka M.,Kř. – vyčištění koupaliště ? p.starostka odpověděla – požární nádrž vyčistí hasiči v
měsíci červnu.
g./ - p.Vlček J.,Kř – stromy u kaple v Přetíně ořezat a p.Fiala z Př. žádá uříznout větev stromu – nejde
internet - p.starostka odpověděla – na prořezávku stromořadí v Kámeni přijede firma a při této
příležitosti požádáme o prořezání větví stromů u kaple v Přetíně i u stromu bránícímu chodu internetu.
h./ - p.Vlčková J. – oznámila občanům, že skládka „Za cihelnou“ na Újezdec je osázená stromy. Bude
nutné domluvit se : kde a jak : zem a suť ukládat. Možnost – překladiště.
ch./ - p.Vlčková J. – poděkovala rovněž TJ Sokolu Křenice – členové, samozřejmě někteří, pomáhají
s udržováním zeleně v obcích a obecních pozemcích.
i./ - p.Rejthar V.,Kř. – funguje prodejna „Smíšeného zboží“ – jako topení slouží roura v okně ? Bylo
by dobré zkontrolovat stav topení a vody.
10./Usnesení – zapsala a přečetla zapisovatelka p.Eva Rejtharová
Usnesení bylo schváleno : 5 pro
11./Závěr- Schůzi ukončila starostka obce,p.Jana Vlčková v 20.45 hod.

Zapsala: Eva Rejtharová
Dne : 2.6.2012

………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

