ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 28.3.2014 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Josef Hájek, Jaroslav Zdvořák, Mgr. Jan Kacíř,
Michal Frýba, Vítězslav Chval, Hana Zdvořáková
Ověřovatelé : Mgr. Jan Kacíř, Vítězslav Chval
Zapisovatelka : Hana Zdvořáková

Program : 1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání OZ.
3. Úprava rozpočtu k 31.12.2013.
4. Poplatky za komunální odpad na rok 2014.
5. Pronájem nebo koupě pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice.
6. Finanční příspěvek na provoz a chod okrsku č.30.
7. Finanční příspěvek na záchrannou stanici Červené Poříčí.
8. Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního
Rozvoje území MAS Pošumaví na období 2014 – 2020.
9. Žádost Škoda Teamu Běšiny o povolení uskutečnění rychlostní
Zkoušky rallye přes obce Kámen a Křenice.
10. Schválení nové účetní obce od 1.6.2014.
11. Schválení nového programu GEO DATA GEOPORTÁL.
12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
13. Diskuse.
14. Usnesení.
15. Závěr.

1. Zahájení
Zasedání OZ zahájila v 19,00 hod. starostka obce p. Vlčková. Přivítala všechny
přítomné přečetla program zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva. Ověřovateli zápisu byli zvoleni p.Vítězslav
Chval a p.Mgr. Jan Kacíř. Zapisovatelkou byla určena p. Hana Zdvořáková.
Hlasování : 7 pro
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva
Starostka přečetla usnesení ze zasedání konaného dne 14.12.2013 a ze
zasedání dne 21.1.2014. Jednotlivé body usnesení jsou postupně plněny.
3. Úprava rozpočtu k 31.12.2013
Rozpočtové opatření č.3 přečetla starostka.
Příjmy – rozpočet po úpravě - 3 923 943,49 Kč.
Výdaje – rozpočet po úpravě - 3 101 675,09 Kč.
Hlasování : 7 pro
4. Poplatky za komunální odpad na rok 2014
Byla zpracována příloha k obecně závazné vyhlášce č.3/2012 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve které byly spočítány
celkové náklady za rok 2013 na svoz v částce 107 566,- Kč. Rozúčtované
náklady na 1 obyvatele činí 448,- Kč.
OZ odsouhlasilo sazbu poplatku na rok 2014 ve výši 400,- Kč.
Hlasování : 7 pro
5. Pronájem nebo koupě pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice
Obec Křenice žádala Státní pozemkový úřad o převod nebo koupi pozemku
p.č. 292/3 v k.ú. Křenice. Jedná se o pozemek mezi kabinami TJ Sokol Křenice
a fotbalovým hřištěm. OZ schválilo buď koupi nebo nejprve nájem tohoto
pozemku. V dalším jednání bude obec pokračovat se Státním pozemkovým
úřadem.

Hlasování : 7 pro
6. Finanční příspěvek na provoz a chod okrsku č. 30
Jedná se o příspěvek na hasičský okrsek č. 30 Chudenice. Finanční příspěvek
bude použit na provoz, opravu a údržbu materiálu a vybavení, které je
v majetku okrsku a půjčuje se na pořádání okrskových soutěží pro jednotlivé
sbory. Příspěvek bude činit 500,- Kč na sbor dobrovolných hasičů v působnosti obce, což pro naši obec činí 1 000,- Kč.
Hlasování : 7 pro
7. Finanční příspěvek na záchrannou stanici Červené Poříčí
Jedná se o záchrannou stanici pro handicapované volně žijící živočichy,
v jejichž působnosti se území obce Křenice nachází. V případě záchrany volně
žijících zvířat v nouzi se může obec na tuto stanici obrátit. OZ odsouhlasilo
příspěvek ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování : 7 pro
8. Souhlas s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území
MAS Pošumaví z.s.p.o. na období 2014 – 2020.
Přes MAS Pošumaví mají jak obce tak i podnikatelé a neziskové organizace
možnost získat dotace na své projekty. Aby MAS mohlo tyto finanční
prostředky získat, musí proběhnout na Ministerstvu pro místní rozvoj schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Mas Pošumaví pro
období 2014-2020 a dále musí být doložen souhlas jednotlivých zastupitelstev
s tvorbou a realizací výše jmenované strategie. Informace a zpracování jsou
průběžně zveřejňovány na www.posumavi.jz.cz v rubrice Rozvoj venkova
2014 – 2020.
Hlasování : 7 pro
9. Žádost Škoda Teamu Běšiny o povolení uskutečnění rychlostní zkoušky
rallye přes obce Kámen a Křenice
Toto rallye by se mělo uskutečnit v termínech :
12. září 2014 ( pátek ) – seznamovací jízdy za normálního provozu

13. září 2014 ( sobota ) – vlastní závod
Trasa rallye : start před obcí Kámen, průjezd obcí Kámen, průjezd obcí
Křenice, okolo Přetína na Býšov a Chudenice, v Chudenicích
u sokolovny odbočení směr Chlumská, u Chlumské odbočení
na Trnčí, průjezd Trnčím, ukončení rychlostky u čekárny na
rozcestí u Kamene.
Obec povoluje uskutečnění tohoto závodu za podmínek :
a) že se pojede pouze 1 okruh
b) uzavírka okruhu v čase od 11,00 hod. do cca 16,00 hod.
c) umístit retardéry před obec Kámen a před obec Křenice
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel hlasování
10. Schválení nové účetní obce od 1.6.2014
OZ schvaluje od 1.6.2014 novou účetní obce p. Gabrielu Bláhovou, bytem
Chudenice. Od 1.6.2014 bude uvolněna z úřadu práce, který nám poskytne
příspěvek na mzdu.
Hlasování : 5 pro, 1 se zdržel hlasování (Vlčková), 1 proti (Mgr. Kacíř)
11. Schválení nového programu GEO DATA GEOPORTÁL
Jedná se o program, kde je možné okamžitě a online přistupovat ke
katastrálním datům, zjišťovat informace o parcelách, vlastnících, budovách a jednotkách v našich katastrálních územích. Po prostudování bylo
zjištěno, že tyto informace jsou dostupné na stránkách katastrálního
úřadu, a že pro velikost naší obce jsou nepřijatelné finanční prostředky
na pořízení a roční servis programu.
Hlasování : 7 proti
12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
a) Žádost Diakonie Merklín o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů
spojených s provozem sociální služby pro 1 občana naší obce.
OZ odsouhlasilo příspěvek ve výši 5 000,- Kč na rok 2014.

Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel hlasování (Zdvořáková)
b) Schválení pokácení stromu ( javoru ) na p.č. 292/18 v k.ú. Křenice.
Strom je v půli uříznut a vyrůstají z něj jen podrosty.
Hlasování : 7 pro
c)Žádost o příspěvek na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích, která bude probíhat od května 2014 do června 2015. Celá rekonstrukce bude stát přibližně 10 mil. Kč. Farnost Švihov obdržela na tuto
akci dotaci z ROP Jihozápad ve výši 8,5 mil. Kč a zbytek musí uhradit
z vlastních prostředků. Obce Křenice, Přetín a Kámen spadali farností jak
v minulosti tak i nyní k tomuto kostelu. Proto OZ rozhodlo o poskytnutí
příspěvku na rekonstrukci v částce 20 000,- Kč.
Dále byla vyhlášena veřejná sbírka na rekonstrukci, peněžní prostředky
bude možné zasílat přímo na účet nebo do pokladniček na městysu v
Chudenicích a v kostele. Informace podá starostka p. Vlčková.
Hlasování : 7 pro
d)Schválení umístění autobusové čekárny u bývalé prodejny v Křenicích
na autobusovém ostrůvku. Jednalo by se o stejný typ, jako je na rozcestí u Kamene.
Hlasování : 7 pro
e)Policie ČR, obvodní oddělení Švihov – zprávu o stavu bezpečnostní
situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov v roce 2013
přečetla starostka.
f)Poslední vývoz popelnic v týdenním intervalu se uskuteční 9.4.2014.
Další vývozy budou vždy v lichý týden ve středu.
g)Bezplatný sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 5.4.2014
dle časového harmonogramu, který je určen na letáčcích vyvěšených
ve vývěsních skříňkách.
h)Ve dnech 15. – 17. května 2014 se bude konat 37.Internacionále
Rallye Wiesbaden 2014, automobilový sportovní podnik rally historických sportovních automobilů. Rally se koná za veřejného dopravního
provozu, komunikace nepodléhají zvláštnímu užívání a nejsou stanoveny žádné jejich uzavírky. Posádky nesmí překročit průměrnou
rychlost 48 km/hod.

ch)Informace ohledně nové sociální služby pro občany Novodobé sanitky s.r.o. Hlavní náplní je postarat se, aby se lidé, kteří nemají nárok
na sanitní vozy, mohli dopravit do zdravotnických zařízení ,k obvodním či odborným lékařům, do lázní apod. Více informací je na
www.novodobasanitka.cz.
13. Diskuse
a) p. Rejthar – zda-li zastupitelé projednávali koupi malotraktoru
- jestli se budou prořezávat stromy u p. Edla
p. Vlčková – zastupitelé zatím neprojednávali koupi malotraktoru
- bude provedena prořezávka stromů v obci Křenice směrem od Přetína až po č.p. 15 u p. Edla.
b) p. Vlčková - v nejbližší době bude provedeno oplocení dětského hřiště
v Přetíně
- v měsícíh květen, červen 2014 bude realizována rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Kámen
14. Usnesení
Usnesení ze zasedání OZ přečetla p. Zdvořáková.
Hlasování : 5 pro, 2 se zdrželi hlasování
15. Závěr
Zasedání ukončila starostka obce p. Vlčková v 20,30 hod., poděkovala
všem přítomným za účast a popřála hodně zdraví.

Zapsala : Hana Zdvořáková

………………………………………………..
Ověřovatelé

……………………………………………..
Jana Vlčková
starostka

Vyvěšeno :
Sejmuto

:

Vyvěšeno na el.úřední desce :

USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 28.3.2014 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Úpravu rozpočtu k 31.12.2013.
2. Poplatky za komunální odpad na rok 2014 v částce 400,-Kč dle
obecně závazné vyhlášky č. 3/2012.
3. Pronájem nebo koupi pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice.
4. Finanční příspěvek na provoz a chod okrsku č. 30 Chudenice
ve výši 1 000,- Kč.
5. Finanční příspěvek na záchrannou stanici Červené Poříčí ve výši
1 000,- Kč.
6. Zastupitelstvo obce Křenice souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního území Místní akční skupiny Pošumaví
z.s.p.o. na období 2014 – 2020 na svém správním území
7. Žádost Škoda Teamu Běšiny o povolení uskutečnění rychlostní
zkoušky rallye přes obce Kámen a Křenice s výhradami, které
jsou uvedeny v zápise.
8.Účetní obce Křenice od 1.6.2014 p. Gabrielu Bláhovou.
9. Finanční příspěvek na Diakonii Merklín ve výši 5 000,- Kč.
10. Pokácení stromu ( javor ) na p.č. 292/18 v k.ú. Křenice.
11. Finanční příspěvek na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele
v Chudenicích ve výši 20 000,- Kč.
12. Umístění autobusové čekárny u bývalé prodejny ve Křenicích.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
1. Pořízení programu GEO DATA GEOPORTÁL.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Ostatní informace z došlé pošty a organizační záležitosti.
2. Připomínky, návrhy občanů v diskusi.

………………………………………………..

……………………………………………..

Josef Hájek

Jana Vlčková

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

