
ZÁPIS 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  22.9.2012  od  19,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

 

Přítomni :      Vítězslav Chval, Hana Zdvořáková, Michal Frýba, Mgr.Jan Kacíř,   

                       Jana Vlčková 

Omluveni :     Josef Hájek, Jaroslav Zdvořák 

 

Zapisovatel :  Hana Zdvořáková 

Ověřovatelé : Vítězslav Chval, Mgr. Jan Kacíř 

 

 

Program :          1.  Zahájení. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

3. Úprava rozpočtu k 30.6.2012. 

4. Úprava rozpočtu k 31.8.2012. 

5. Prořezávka stromů v obci Přetín a Křenice. 

6. Osazení mříží do dveří do kaple Panny Marie v Křenicích. 

                          7.  Žádost o pronájem stav.pozemku p.č. 44 v k.ú. Přetín. 

                          8.  Úplatný převod pozemků st.p.č. 67  a  p.č. 20/13, 292/4, 292/6, 

                               292/14  a 292/15 v k.ú. Křenice. 

                           9. Informace ohledně dotace na dětské hřiště. 

                         10. Informace ohledně voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje. 

                         11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                         12. Diskuse. 

                         13. Usnesení. 

                         14.  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. Kacíř. 

Zapisovatelkou byla určena p. Zdvořáková. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne  26.5.2012 přečetla starostka 

obce p. Vlčková. 

 

3. Úprava rozpočtu k 30.6.2012 

Úpravu rozpočtu k 30.6.2012 přečetla a podala vysvětlení k jednotlivým položkám 

starostka obce p. Vlčková. 

 



Příjem v  Kč :         rozpočet před úpravou   -    2 351 450,- 

                               úprava rozpočtu                      585 269,- 

                               ------------------------------------------------ 

                               rozpočet po úpravě              2 936 719,- 

                                                                        ========== 

 

           Výdaje v  Kč :       rozpočet před úpravou   -     2 098 680,- 

                                         úprava rozpočtu                       131 743,- 

                                        ------------------------------------------------- 

                                         rozpočet po úpravě               2 230 423,- 

                                                                                   ===========                                                                                     

            Hlasování  :    5   pro                                    

 

4. Úprava rozpočtu k 31.8.2012 

Úpravu rozpočtu k 31.8.2012 přečetla a podala vysvětlení k jednotlivým 

položkám starostka obce p. Vlčková. 

 

           Příjem v Kč   :        rozpočet před úpravou   -    2 936 719,- 

                                          úprava rozpočtu                      245 710,- 

                                         -------------------------------------------------- 

                                           rozpočet po úpravě              3 182 429,- 

                                                                                       ========= 

 

           Výdej v Kč     :       rozpočet před úpravou     -    2 230 423,- 

                                           úprava rozpočtu                       111 484,- 

                                          -------------------------------------------------- 

                                           rozpočet po úpravě                2 341 907,- 

                                                                                        ========== 

Hlasování  :    5   pro 

 

5. Prořezávka stromů v obci Přetín a Křenice 

Firma PROSTROM Bohemia s.r.o., Plzeň provede do konce roku 2012 

prořezávku a pěstební opatření na stromech rostoucích okolo kaple, pomníku 

a na návsi v Přetíně dle cenové nabídky z 4.6.2012. 

Pěstební opatření a prořezávka na stromech rostoucích v obci Křenice se zatím 

dělat nebude, realizace podle finanční situace až v příštím roce. 

Hlasování  :   5  pro 

 

6. Osazení mříží do dveří do kaple Panny Marie v Křenicích 

Z důvodu odvětrání kaple bylo rozhodnuto, že se do vstupních dveří nechají zhotovit 

mříže. Pan Trefanec, umělecký kovář z Činova nám udělal cenovou nabídku spolu s 

grafickým návrhem – celkem 6 návrhů. Na základě správního řízení s MěÚ Klatovy, 

odbor kultury bylo vydáno rozhodnutí – osazení mříže je přípustné dle všech návrhů. 

Byla vybrána varianta E.   

Hlasování  :   5  pro 



7. Žádost o pronájem stav.pozemku p.č. 44 v k.ú. Přetín 

          Paní Pošarová, Přetín 40 si podala žádost o pronájem výše uvedeného pozemku 

          na dobu neurčitou za symbolickou cenu tak, jak je to obvyklé v okolních 

          obcích. Jedná se o pozemek sousedící s dvorkem, který má paní Pošarová 

          zahrazen již řadu let. Jelikož se v letošním roce prodávaly zastavěné pozemky 

          dvěma spoluobčanům (stejná situace) a z důvodu nediskriminovat tyto občany, 

          rozhodlo zastupitelstvo o vyhlášení záměru na odprodej tohoto stavebního 

          pozemku p.č. 44 o výměře  116  m2  za cenu  22 040,- Kč + náklady s tím 

          spojené. 

          Hlasování o pronájmu st.p.č. 44 v k.ú. Přetín :                     5  proti 

          Hlasování pro vyhlášení záměru na odprodej st.p.č. 44  :    5  pro 

 

      8. Úplatný převod pozemků st.p.č. 67 a 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, které vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Křenice 

má s tímto úřadem sepsánu smlouvu o bezplatné výpůjčce do 15.11.2012. 

Obec Křenice souhlasí s úplatným převodem pozemků st.p.č. 67 a p.č. 20/13, 292/4, 

292/6, 292/14 a 292/15 vše v k.ú. Křenice do vlastnictví obce. 

Hlasování  :   5  pro 

 

        9. Informace ohledně dotace na dětské hřiště 

            Bylo zažádáno o dotaci prostřednictvím MAS Pošumaví z.s.p.o ze Státního 

            zemědělského intervenčního fondu, Programu rozvoje venkova, občanské 

            vybavení a služby na dětské hřiště v Křenicích. 

            Celkové náklady hracích prvků + montáž  :     296 664,-  Kč 

            Případná poskytnutá dotace                        :     195 303,-  Kč 

            Náklady obce                                              :     101 361,-  Kč 

             

       10. Informace ohledně voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje 

             Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje se budou konat v pátek 12.10.2012 

              - 14,00  -  22,00  hod.  a   v sobotu  13.10.2012  -  8,00  -  14,00  hod. 

              Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební místnost umístěná 

              na OÚ Křenice. 

 

        11. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 

              a) úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v současné době 

                  připravuje realizaci historických pozemků p.p.č. KN 1056/2, 1057/1 

                  a 1057/2 v k.ú. Chudenice, které byly vedeny v pozemkové knize č. 605, 

                  kde se vkládá vlastnické právo obci Přetínské. Obec Křenice musí doložit, 

                  že je právním nástupcem obce Přetínské. p.p.č KN 1057/1 se skládá z části 

                  p.p.č. PK 1057/1 a z části p.p.č. PK 1983/1, které bylo vedeno jako 

                  veřejný statek a ten dle zákona do vlastnictví obce nepřechází. Z tohoto 

                  důvodu musí obec nechat zaměřit a oddělit geometrickým plánem část 

                  p.p.č. KN 1057/1. 



b) Návrh smlouvy o dílo mezi TR Antoš s.r.o. se sídlem v Turnově a obcí 

     Křenice na akci „ Dětské hřiště v obci Křenice „. Celková cena včetně DPH 

     je  296 664,- Kč. Předpokládaný termín realizace je od  11/2012, předmět 

     díla bude předán nejpozději do  04/2013. Záruční doba na herní prvky je 

     60 měsíců od předání díla, garance na akátové dřevo proti hnilobě je 10 let. 

     Hlasování  :   5   pro 

 

          c) Dne  20.10.2012 bude v obcích Křenice, Přetín a Kámen probíhat sběr 

               nebezpečného odpadu dle harmonogramu svozu. 

 

          d)  Z důvodu projíždění těžké techniky po komunikaci p.č. 746/2 v obci Přetín 

               se propadla kanalizace ( mezi p. Svobodou a p. Pošarovou ). 

Bylo vybagrováno, dána nová roura a požádán p. Zdvořák J., aby omezil průjezd s 

těžkou technikou. 

p. Zdvořák J. - betonové roury jsou staré, dnešní technice nevyhovující. 

p. Vlčková -musí se vyčistit všechny odpadní šachty kanalizace v Přetíně     

                   i Křenicích 

 

           e)  Od  26.9.2012 se budou popelnice vyvážet v zimním období každý týden. 

 

 f)  Mše v kapli Panny Marie v Křenicích se měla konat 14.10.2012.  Tento   

      termín byl přítomnými občany zamítnut. Starostka obce byla požádána, 

      zda by s farářem nedomluvila jiný termín, nejlépe před vánoci nebo v době 

      adventu. 

 

         12. Diskuse 

               a)  p. Rejthar – přemístění kanalizační šachty, která se nachází  před 

                                        vjezdem do zahrady p. Rejthara na roh tohoto vjezdu,    

                                        v případě potřeby by pomohl s přemístěním 

                          p. Vlčková – po domluvě se zastupitelstvem se bude řešit 

 

               b) p. Francová – řešit zavírání u čekárny v Přetíně 

                          p. Vlčková  - zavírání se opraví 

                                              - nutno řešit autobusovou čekárnu na rozcestí u Kamene, 

                                                buď opravit nebo koupit novou 

 

               c) p. Urbanová – dětské hřiště bude využito jen dětmi do 10 let a pro starší 

                                           děti není využití, zda-li by bylo možno umístit např.sítě 

                                            na volejbal, nohejbal atd. 

                          p. Vlčková  -  pokusíme se na dětské hřiště umístit sítě na volejbal, 

                                                 nohejbal nebo podobné zařízení, aby měli využití 

                                                 i větší děti. 

 

                 d) p. Zdvořák J.ml. - dát do ulice k Lipám nové značky ( např. zákaz 

                                                   vjezdu s dodatkem mimo dopravní obsluhy ), aby 



                                                    tam nejezdily osobní vozidla, řeší se to již několik let 

                               p. Vlčková  -  po domluvě se všemi lidmi z ulice se bude dál řešit, 

                                                      cesta je obecní, takže jí musí mít průjezd všichni 

                                                      občané obce Křenice 

 

                    e) p. Francová – kdo seče zákopy okolo silnice v obci ? Nyní posekala 

                                               Správa a údržba silnic a posekali nedostatečně, až přijde 

                                               velká voda, všechna bude ve vsi, protože kanály to 

                                               nepoberou, ucpou se 

                                p. Vlčková  -  okolo státní silnice i v obci, pokud to není pozemek 

                                                       obce, seče trávu Správa a údržba silnic 

 

                      f) p. Urban  -  čí je rybník v Přetíně, zda-li by tam děti mohli chytat 

                                             ryby na povolenky od obce 

                                p. Vlčková – požární nádrž v obci Přetín je obecního úřadu, ryby 

                                                      jsou údajně částečně hasičů Přetín a částečně 

                                                      p. Chvala V. Obec bude dál řešit až se domluví 

                                                      hasiči Přetín mezi s sebou. 

   

    13. Usnesení 

Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Zdvořáková. Usnesení bylo 

schváleno  :   5   pro 

 

    14. Závěr 

Zasedání OZ Křenice ukončila starostka obce p. Vlčková  v  20,50  hod. 

 

 

 

 

Zapsala  :   Zdvořáková 

 

 

 

 

       …....................................                                          …................................. 

   ověřovatelé                                                        Jana Vlčková, starostka                                

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

Sejmuto   : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 

USNESENÍ 



ze zasedání OZ Křenice konaného dne  22.9.2011  od  19,00   hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Úpravu rozpočtu  k  30.6.2012. 

2. Úpravu rozpočtu  k  31.8.2012. 

3. Prořezávku a pěstební opatření na stromech rostoucích v obci Přetín dle cenové 

nabídky firmy PROSTROM Bohemia s.r.o., Plzeň, do konce roku 2012. 

4. Osazení mříží do vchodových dveří do kaple Panny Marie v Křenicích od 

p. Trefance, uměleckého kováře z Činova,varianta E dle cenové nabídky. 

5. Vyhlášení záměru na odprodej stavebního pozemku p.č. 44 o výměře  116 m2 

v k.ú. Přetín za cenu  22 040,- Kč + náklady spojené s prodejem. 

6. Úplatný převod pozemků st.p.č. 67 a p.č. 20/13, 292/4, 292/6, 292/14 a 292/15 

vše v k.ú. Křenice mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 

a obcí Křenice. 

7. Návrh smlouvy o dílo mezi TR Antoš s.r.o. se sídlem v Turnově a obcí Křenice 

na akci „ Dětské hřiště v obci Křenice „. 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 

 

1. Žádost p. Pošarové, Přetín 40 o pronájem stavebního pozemku p.č. 44 

o výměře 116 m2 v k.ú. Přetín. 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Informaci ohledně žádosti o dotaci prostřednictvím MAS POŠUMAVÍ z.s.p.o. 

na akci „ Dětské hřiště v obci Křenice „ 

2. Informaci ohledně voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje. 

3. Informaci ohledně převodu historických pozemků p.p.č. KN 1056/2, 1057/1 

a 1057/2 v k.ú. Chudenice do vlastnictví obce. 

4. Ostatní informace z došlé pošty, připomínky, dotazy občanů v diskusi. 

 

 

 

        …........................................                                 ….................................. 

               Josef  Hájek                                                         Jana  Vlčková 

           místostarosta obce                                                   starostka obce 

 

Vyvěšeno  : 

Sejmuto    : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 


