
                                                                              Z Á P I S 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 14.6.2013 od 20.00 hod v hostinci „U Voráčků“ v Křenicích. 

 

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

Zdvořáková . 

Omluveni: p.Vítězslav Chval 

Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová. 

Ověřovatelé: p.M.Frýba, p.J.Zdvořák. 

Program:   1./Zahájení. 

                  2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ. 

                  3./Závěrečný účet obce Křenice za r.2012. 

                  4./Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice za r.2012. 

                  5./Nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření. 

                  6./Oprava kaple v obci Kámen. 

                  7./Zásady pro poskytování a účtování cestovních náhrad. 

                  8./Aktualizace č.1/2013 směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad. 

                  9./Prodej ostatní plochy p.č. 20/17 v KÚ Křenice. 

                10./Prodej ostatní plochy p.č. 20/18 v KÚ Křenice. 

                11./Prodej ostatní plochy p.č. 88/1 v KÚ Přetín a ostatní plochy p.č. 524/2 v KÚ Křenice. 

                12./Nájemní smlouva se společností AIRWEB spol.s r.o. 

                13./Smlouva o umístění energetického zařízení pro stavbu „Křenice,ZD –TS,NN(3)“. 

                14./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                15./Diskuse. 

                16./Usnesení 

                17./Závěr. 

 Hlasování : 6 přítomných zastupitelů :  pro 

 

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 20.05 hod.starostka obce p.Jana Vlčková.Jmenovala  

zapisovatelku p.Evu Rejtharovou a ověřovatelé zápisu p.Michala Frýbu a p.Jaroslava Zdvořáka. 



Konstatovala, že je přítomno 6 ze sedmi zastupitelů, a proto je OZ usnášení schopné. 

Hlasování : 6 pro 

2./Kontrola usnesení minulého zasedání OZ  z 30.3.2013 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková. 

3./Se ZÚ za r.2012 obce Křenice v krátkosti seznámila občany p.starostka, kteří se mohli  

předem s tímto dokumentem seznámit jak na vývěsní desce obce v jednotlivých obcích, tak na 

 stránkách obce na www . krenice.cz. Hospodaření obce v r.2012 - příjmy obce : 3 255 607,-Kč; 

 výdaje obce : 2 152 649,-Kč; rozdíl :   +  1 102 958,-Kč. 

Závěrečný účet obce Křenice za rok 2012 byl schválen se souhlasem s celoročním hospodařením  

obce s výhradami, na základě nichž obec přijala nápravná opatření. 

Hlasování : 6 pro 

4./Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křenice vysvětlila přítomným  p.starostka.  

Kontrola proběhla dne 20.3.2013 v kancelářích OÚ Křenice 48. Kontrolu provedly pracovnice   

finančního odboru Plzeňského krajs.úřadu. Stejně i s tímto dokumentem je možno seznámit na  

vývěsních deskách obce a na www.stránkách.  

Bere na vědomí : 6 pro 

5./Nápravná opatření ke zprávě o přezkoumání hospodaření obce za r.2012 zpracovala účetní obce, 

občany seznámila s odpovědí pro finanční odbor Plzeňs.kraje p.starostka. I tento dokument je možno  

dohledat na všech dostupných vývěsních deskách a stránkách obce.    

Hlasování : 6 pro 

6./Oprava kaple v obci Kámen – návrh rozpočtu na opravu přijat od fi.BENÝR Otěšice – občany  

seznámila s nabídkou p.starostka Jana Vlčková. 

Hlasování : 6 pro 

7./Zásady pro poskytování a účtování cestovních náhrad – přečetla a vysvětlila p. starostka. 

Hlasování :  6  pro 

8./Aktualizace č.1/2013 směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad – přečetla a vysvětlila 

p.starostka Jana Vlčková.  

Hlasování : 6 pro 

9./Prodej ostatní plochy  p.č.20/17 v KÚ Křenice o výměře 300 m2 – zájemce p.Josef Hájek, Kř.22 – 

za cenu  17 567,- Kč + náklady s tím spojené. 



Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se. 

10./Prodej ostatní plochy p.č.20/18 v KÚ Křenice o výměře 346 m2 – zájemce p.Karel Herink, Kř.41 –  

za cenu 18 504,- Kč + náklady s tím spojené. 

Hlasování : 6 pro  

11./Prodej ostatní plochy p.č.88/1 v KÚ Přetín a 524/2 v KÚ Křenice – kousek cesty za „Mlýnem  

Chumec“ – zájemce p.Antonín Wollner, Př.21 – za cenu 22 842,- Kč + náklady s tím spojené. S tím, 

že bude ve smlouvě věcné břemeno : právo chůze a jízdy. 

Hlasování : 5 pro, 1 zdržel se. 

12./Nájemní smlouva se spol.AIRWEB spol. s r.o. – firma poskytuje OÚ internet zdarma.Fi.Airweb  

nabídla náj.vztah – smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  12  měsíců, poplatek 1,- Kč/měsíc, 

tj. 12,- Kč ročně. 

Hlasování : 6 pro 

13./Smlouva o umístění  betonového sloupu a drátů el.vedení mezi č.p.38 a č.p.20 ve Křenicích – pro 

stavbu „Křenice, ZD – TS,NN(3) – bude zřízeno věcné břemeno. 

Hlasování : 6 pro 

14./Ostatní došlá pošta organizační záležitosti : 

a.) žádost V. a L.Pithardových, Kř 23 o odkup obec.pozemku p.č. 28/2 v k.ú. Křenice 

/odpověděla p.starostka – jedná se o předzahrádku před č.p.23 o výměře cca 31 m2, bude vyvěšen 

 záměr, zhotoven znalecký posudek. 

b.) možná oprava komunikací v obcích – zdarma zpracován návrh projektu pro opravu komunikací 

- velmi nákladná investice pro tak malý OÚ, nebude-li možnost dotací, bude postupně realizováno 

v každé obci zvlášť / opět vysvětlení podala p.starostka. 

c.) 15.6.2013 od 13.00 hod na fotbalovém hřišti ve Křenicích bude pro děti pořádán „dětský den“ se 

závoděním v různých disciplínách, s cenami a dárky a nakonec ohýnek s opékáním a občerstvením  

- srdečně pozvala všechny přítomné p.starostka. 

15./Diskuse : 

a.) p.Jana Vlčková – bude nutno zlegalizovat budovu Kř.14 – možné přestěhování OÚ na náves. 

b.)p.Josef Voráček – skládka za OMD / skládka je zřejmě ZD Žďár /. 

c.) p.Jana Vlčková – letošní velké množství spadlých srážek mělo za následek velkého přítoku vod  



z „Loužku“ a vylití u bytovky č.p.49, jinak nikdo více ohrožen nebyl. 

d.)p.Jana Vlčková – připomněla, že v půlce července opět TJ Sokol Křenice pořádá „Memoriál p. 

Josefa Voráčka“,na který zve všechny občany . 

16./Usnesení – zapsala a přečetle p.Eva Rejtharová – účetní. 

Usnesení bylo schváleno : 6 pro  

10./Závěr- Schůzi ukončila starostka obce, p.Jana Vlčková  v 22.00  hod. Poděkovala všem přítomným  

za účast, opět hojnou a popřála všem hodně sluníčka.  

Zapsala: Eva Rejtharová 

Dne : 26.6.2013  

 

 

 

………………………………………    ………………………………… 

                 ověřovatelé                                                                       Jana Vlčková-starostka obce 

                                                                                                                         

         

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

Sejmuto: 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 

 

     


