
ZÁPIS 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  14.9.2013  od  19,30 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

 

Přítomni :       Hana Zdvořáková, Michal Frýba, Mgr.Jan Kacíř, Jaroslav Zdvořák, 

                       Jana Vlčková, Josef Hájek 

Omluveni :     Vítězslav Chval 

 

Zapisovatel :  Hana Zdvořáková 

Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Josef Hájek 

 

 

Program :          1.  Zahájení. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva. 

3. Úprava rozpočtu k 30.6.2013. 

4. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

6. Prodej zahrady p.č. 28/2 v k.ú. Křenice. 

                          7.  Žádost oblastní charity Klatovy o příspěvek. 

                          8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                          9. Diskuse. 

                         10. Usnesení. 

                         11.  Závěr. 

 

1. Zahájení 

Zasedání OZ Křenice zahájila starostka obce p. Vlčková v  19,40 hod., 

přivítala všechny přítomné, přečetla program zasedání, který byl jednomyslně 

schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 

Ověřovateli zápisu byli určeni p. Hájek a p. Kacíř. 

Zapisovatelkou byla určena p. Zdvořáková. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 

Usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne  14.6.2013 přečetla starostka 

obce p. Vlčková. 

 

3. Úprava rozpočtu k 30.6.2013 

Úpravu rozpočtu k 30.6.2013 přečetla a podala vysvětlení k jednotlivým položkám 

starostka obce p. Vlčková. 

 

Příjem v  Kč :         rozpočet před úpravou   -    2 473 850,- 

                               úprava rozpočtu                      121 633,- 

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

                               rozpočet po úpravě              2 595 483,- 

                                                                        ========== 



 

           Výdaje v  Kč :       rozpočet před úpravou   -     2 292 849,- 

                                         úprava rozpočtu                       315 220,- 

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

                                         rozpočet po úpravě               2 608 069,- 

                                                                                   ===========                                                                                     

            Hlasování  :    6   pro                                    

 

4. Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. 

Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji č. 1/2013 

přečetla starostka p. Vlčková. Jedná se o majetek, který v případě prodeje bude 

přeceňován reálnou hodnotou. 

 

Hlasování  :   6 pro 

 

5. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. 

ČEZ Distribuce a.s. bude v části obce Křenice měnit distribuční soustavu NN 

a přidávat na náš pozemek jeden opěrný bod. Za předpokládaný rozsah dotčení 

pozemku nám přísluší jednorázová náhrada. Na základě toho byla vypracována 

smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouva o právu stavby      

„ Křenice ZD – TS, NN (3)“ 

 

Hlasování  :   6  pro 

 

6. Prodej zahrady p.č. 28/2 v k.ú. Křenice. 

Byl vyhlášen záměr na odprodej tohoto pozemku. Jedná se o pozemek u č.p. 23  

v Křenicích. Pozemek bude prodán manželům Ing. Lubošovi a Věře Pithardovým , 

Plzeň, za cenu  2 340,- Kč + náklady s tím spojené. 

 

Hlasování :   6  pro                 

 

7. Žádost oblastní charity Klatovy o příspěvek. 

Oblastní charita Klatovy nás požádala o příspěvek na zajištění pečovatelské služby 

pro seniory naší obce. V současné době poskytuje pečovatelskou službu v Křenicích 

2 uživatelům, v Přetíně 1 uživateli a v Kameni 1 uživateli. Bude poskytnut příspěvek 

ve výši  2 000,- Kč. 

 

Hlasování  :   6  pro 

 

        8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

  a)  Žádost Škoteam klubu v AČR, Luby o povolení zvláštního užívání silnic a úplné 

       uzavírky silnic . 

       - ve dnech  27. až  29.9.2013 tento klub organizuje celostátní sraz automobilů  

          značky Škoda v kempu Běšiny. Jeho nedílnou součástí je rychlostní zkouška 

          automobilů na trase  „ Kámen – Křenice – Zderaz – Kámen „   v sobotu  



             28.9.2013 v době od 12,30  do  17,30  hod. V této době bude úplná uzavírka 

             této trasy pro běžný provoz. 

 

             Hlasování  :   4  pro,   2  se zdrželi hlasování 

 

b)  Žďár Chudenice s.r.o. nás požádal o uzavření smlouvy o nájmu obecních pozemků 

             - pro obec takto sepsaná smlouva není akceptovatelná ( smlouva na dobu 

               neurčitou s výpovědní lhůtou 10-ti let, v případě prodeje pozemků předkup- 

               ní právo Žďáru atd. ) 

 

             Hlasování  :   6  proti uzavření smlouvy 

 

c)  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v pátek 

      25.10.2013 od  14,00 hod  do  22,00  hod.  a v sobotu  26.10.2013 od 8,00 hod. 

      Do 14,00 hod.  Volební místnost bude umístěna na obecním úřadě v Křenicích. 

 

d)  Nabídka občanům na bezplatný sběr nebezpečných odpadů, který se uskuteční  

      v sobotu  19. října 2013 dle časového harmonogramu uvedeného na letáčku. 

 

e)  V zimním období od  24.9.2013 se budou popelnice vyvážet každý týden 

      ve středu. 

 

f)  V případě zájmu o kominické služby se mohou zájemci hlásit na obecním 

     úřadě v Křenicích do  24.9.2013. 

 

g)  Mše v kapli Panny Marie ve Křenicích se koná dne  6.10.2013  od  14,00 hod. 

      Vystoupí Rejchův komorní sbor Chudenice.  

 

        9. Diskuse.      

a)  p. Francová  - strouha s rourami souběžně s její zahradou je zanešená, bylo by 

                             třeba vyčistit 

               p. Vlčková -  strouha se vyčistí a tím se zprůtoční i roury 

 

b)  p. Vlček  - jak pokračuje oprava kaple v Přetíně 

               p. Vlčková  -  vnitřní omítky v kapli jsou hotové, je vybíleno, bude muset 

                                      přes zimu vyschnout, aby mohl malíř namalovat na strop  

                                      obraz sv. Václava, zároveň se opravuje i oltář 

 

c)  p. Pithard  - zda-li se budou prořezávat lípy u č.p. 15 v Křenicích 

               p. Vlčková  -  v příštím roce se budou prořezávat stromy od vjezdu  

                                      do obce Křenice od Přetína  až po tyto dvě lípy u č.p. 15  

                                      v Křenicích 

 

d)  p. Rejthar  -  zda-li obec uvažuje o koupi traktůrku na sečení větších obecních 

                          ploch 



               p. Vlčková  -  o koupi traktůrku v tomto roce neuvažujeme, zastupitelstvo  

                                      bude řešit příští rok 

 

e)  p. Rejthar  -  při odvozu balíků slámy z pole nad Křenicemi směrem na Kámen 

                          došlo k silnému znečištění komunikace a k rozbití dvou můstků  

                          z pole ( 1 obecní ), kdo komunikaci znečistil 

              p. Vlčková -  pole má pronajatý Žďár Chudenice s.r.o., na odvoz balíků si  

                                    najali firmu, zavolám na Žďár, aby pro příště zjednali nápravu 

 

f)  p. Hájek  -  Žďár Chudenice s.r.o. jezdí s těžkými vozy a traktory přes mostek 

                        u 6-ti bytovky v Křenicích, mostek není na takovou zátěž konstruován 

              p. Vlčková  -  zavolá na Žďár, aby se jezdilo zadní cestou okolo OMD   

 

    10. Usnesení 

Usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka p. Zdvořáková. Usnesení bylo 

schváleno  :   6   pro 

 

    11. Závěr 

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

Poděkovala všem za přítomnost a za příkladnou práci pro obec. 

 

 

 

Zapsala  :   Zdvořáková 

 

 

 

 

 

 

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

               ověřovatelé                                                               Jana Vlčková 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno : 

 

Sejmuto   : 

 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 



 

USNESENÍ 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  14.9.2013  od  19,30   hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Úpravu rozpočtu  k  30.6.2013. 

2. Směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. 

3. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na akci „ Křenice, 

ZD – TS, NN (3). 

4. Odprodej zahrady p.č. 28/2 v k.ú. Křenice o výměře 31 m2 manželům 

Ing. Lubošovi a Věře Pithardovým, Plzeň, za cenu  2 340,- Kč + náklady  

s tím spojené. 

5. Příspěvek oblastní charitě Klatovy v částce  2 000,- Kč. 

6. Žádost Škoteam klubu v AČR, Luby o povolení úplné uzavírky a zvláštního 

užívání silnic ( Křenice - Kámen – Zderaz – Křenice ) dne 28.9.2013 od  12,30  

do  17,30  hod. 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 

 

1. Smlouvu o nájmu obecních pozemků mezi obcí Křenice a Žďár Chudenice 

s.r.o. 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. 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 : 


