
                                                                              Z Á P I S 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 30.3.2013 od 17.00 hod v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Přítomni:  p.Jana Vlčková,p.Josef Hájek,p.Jaroslav Zdvořák,p.Mgr.Jan Kacíř,p.Michal 

Frýba,p.Vítězslav Chval,p.Hana Zdvořáková  

Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová 

Ověřovatelé: p.Vítězslav Chval,p.Mgr.Jan Kacíř 

Program:   1./Zahájení. 

                  2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ. 

                  3./Rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích Křenice, Přetín, Kámen. 

                  4./Dětské hřiště v obci Přetín. 

                  5./Žádost o výměnu nebo koupi st.p.č. 44 v KÚ Přetín. 

                  6./Kompetence starosty provádět rozpočtová opatření. 

                  7./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.. 

                  8./Diskuse 

                9./Usnesení 

                10./Závěr 

 Hlasování : 7 pro 

 

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 17.05 hod.starostka obce p.Jana Vlčková.Jmenovala  

zapisovatelku p.Evu Rejtharovou a ověřovatelé zápisu p.Vítězslava Chvala a p.Mgr.Jana Kacíře. 

Hlasování : 7 pro 

2./Kontrola usnesení  zasedání OZ z 2.3.2013 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková. 

3./Rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích Křenice , Přetín, Kámen – obec obdržela 3 návrhy  

od 3 různých firem na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení jednotlivě v obcích. Nejhorší situace  

je v Kameni – blíží se termín/5.4.2013/odevzdání dotací  na Kraj.úřad PK – z nabídky byl vybrán  

projekt od fi.ENERGON s.r.o. Dobříš /pův.realizační cena 240 000,- Kč/ za cenu bez daně 171 500,-  

Kč, s daní 207 500,- Kč.V ostatních obcích postupně budou realizovány rekonstrukce dle možností a  

žádostí dotací na Ministerstvu pro místní rozvoj - vysvětlila p.Jana Vlčková. 



Hlasování : 7 pro 

4./Dětské hřiště v obci Přetín – u požární nádrže set č.1 od fi.KARIM s.r.o.Hulín, možnost dokoupe- 

ní trampolíny. Po domluvě se sousedy u hřiště – Přetín č.36 – osazení živého plotu z jejich strany  a 

zároveň oplocení strany k požární nádrži – občany seznámila p.Jana Vlčková. 

Hlasování : 7 pro 

5./Žádost o výměnu nebo koupi st.p.č.44 v KÚ Přetín – p.starostka napíše dopis p.Marii Pošarové o  

možnosti odkoupit st.p.č.44 v KÚ Přetín dle podmínek vyvěšen.záměru v 9/2012 za částku 22 040,-  

Kč + náklady s tím spojené, termín odkoupení do 30.6.2013. Zároveň k tomuto termínu bude  

p.Pošarová vyzvána, aby vrátila obecní pozemek Obci Křenice, který využívá jako zahradu/ jedná se o  

pozemek p.č. 25 o výměře 472 m2. V případě, že neodkoupí pozemek st.p.č.44 v KÚ Přetín , bude   

muset tento pozemek vyklidit a vrátit Obci Křenice do 30.9.2013.Přítomné občany seznámila se  

situací, která vznikla p.Jana Vlčková – starostka..   

Hlasování : 6 pro, 1 proti 

6./Kompetence starosty provádět rozpočtová opatření – jedná se o možnost provádět mimořádná  

RO na konci roku. Text kompetence, která se schvaluje : Kompetence starosty provádět rozpočtové  

opatření s celkovým překročením rozpočtových příjmů a výdajů 500 000,- Kč. Občanům přednesla  

p.starostka Jana Vlčková. 

Hlasování : 7 pro 

7./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti –  

a./p.J.Vlčková – na rozcestí Kámen/Trnčí/Ježovy – plechová čekárna v dezolátním stavu – Obec Kře- 

nice pořídí novou autobusovou čekárnu od fi.JINDRA  Merklín vč.odpadk.koše, sedačky a montáže  

za cenu 31 400,- Kč bez DPH.   

Hlasování : 7 pro 

8./Diskuse -  

a./p.J.Vlček – se zeptal na využití vrácených pozemků. 

- p.J.Vlčková odpověděla –využití pozemku se uvažuje v případě vrácení, pozemek  p.č. 25 bude  

dočasně využíván SDH v obcích a obcemi OÚ Křenice jako skladový prostor. 

b./p.B.Burianová – se zajímala o to, komu patří cesta k Červenému kříži. 

- p.J.Vlčková odpověděla – cesta patří Lesům ČR. 



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

Usnesení bylo schváleno : 7 pro  

10./Závěr- Schůzi ukončila starostka obce, p.Jana Vlčková ,v 18,30 hod. 

Zapsala: Eva Rejtharová 

Dne : 2.4.2013  

 

 

 

………………………………………    ………………………………… 

                 ověřovatelé                                                                       Jana Vlčková-starostka obce 

                                                                                                                         

         

Vyvěšeno : 

Sejmuto: 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 

 

     


