
ZÁPIS 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 13.9.2014  od  19,30  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Přítomni :                    Jana Vlčková,  Josef Hájek,  Jaroslav Zdvořák, Vítězslav 

                                      Chval, Hana Zdvořáková 

Omluveni :                   Mgr. Jan Kacíř, Michal Frýba 

Ověřovatelé zápisu :  Hana Zdvořáková, Vítězslav Chval 

Zapisovatelka :            Gabriela Bláhová 

Program :    1.  Zahájení. 

                      2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva. 

                      3.  Úprava rozpočtu k 31.8.2014. 

                      4.  Prodej ostatní plochy p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 

                      5.  Žádost o odprodej části pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Křenice. 

                      6.  Projednání nákupu lesních pozemků v k.ú. Přetín. 

                      7.  Projednání daru obci – část pozemku p.č. 78/33 v k.ú. Přetín. 

                      8.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                      9.  Diskuse. 

                    10.  Usnesení. 

                    11.  Závěr. 

 

1.  Zahájení 
Zasedání OZ zahájila starostka obce p. Vlčková v 19,35  hod., přivítala všechny 

přítomné, určila zapisovatelku. 

Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni p. V. Chval a p. H. Zdvořáková. 

Navržený program zasedání byl schválen jednomyslně. 

 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání obecního zastupitelstva 



Usnesení ze zasedání OZ , které se konalo 7.6.2014 přečetla starostka obce. 

Je průběžně plněno. 

 

3. Úprava rozpočtu k 31.8.2014. 
Starostka obce seznámila s rozpočtovým opatřením č. 2  k 31.8.2014. 

Příjmy – rozpočet po úpravě  -   3 340 515,-  Kč. 

Výdaje – rozpočet po úpravě -   3 717 342,85  Kč. 

Hlasování :   5  pro 

 

4. Prodej ostatní plochy p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 
Byl vyhlášen záměr na odprodej tohoto pozemku a zároveň vyhotoven odhad . 

Jedná se o pozemek : předzahrádka a část dvora o výměře 52 m2  u č.p. 42 

v obci Křenice.  Zastupitelstvo schválilo prodej tohoto pozemku p. Josefu 

Valentovi za cenu  7 380,- Kč + náklady s tím spojené. 

Hlasování :  5  pro 

 

5. Žádost o odprodej části pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Křenice. 
p. Karel Herink, Křenice41 podal žádost o odprodej části obecního pozemku 

p.č. 20/1 v k.ú. Křenice. Jedná se o pozemek nad jeho zahradou ( stráň ), který 

má skalnaté podloží a je celý porostlý trním a křovím. p. Herink nechá udělat 

geometrické zaměření a následně obec odhad.  Po zhotovení geometrického 

plánu – oddělení části pozemku - obecní zastupitelstvo vyhlásí záměr na 

odprodej části tohoto pozemku. 

Hlasování :   5  pro 

 

6. Projednání nákupu lesních pozemků v k.ú. Přetín. 
p. Blanka Burianová, Přetín 6, nabídla obci ke koupi lesní pozemky v jejím 

vlastnictví o výměře  15 431  m2., dále jeden pozemek vedený jako orná půda 

o výměře 380 m2 a jeden pozemek vedený jako dobývací prostor o výměře 

665 m2. Obecní zastupitelstvo schvaluje koupi těchto pozemků, nechá zhotovit 

odhad. 

Hlasování :   5  pro 

 

7. Projednání daru obci – část pozemku p.č. 78/33 v k.ú. Přetín. 
p. Jiří Bohuslav, Vřeskovice 65, p. Jaroslav Bohuslav, Sportovců 906, Dobřany a 

p. Marie Šuldová, Chodská Lhota  160, nabídli obci jako dar každý 1/57 

pozemku p.č. 78/33 v k.ú. Přetín . Jedná se o část cesty v lukách „Na pouskách„ 

Obecní zastupitelstvo schvaluje tento dar. 

Hlasování :  5  pro 

 



8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
a) Nabídka na elektronickou verzi veškerých právních předpisů, ekonomických 

dat, formulářů, vzorů od firmy Grand s.r.o., České Budějovice. Program se 

nazývá EPIS ( Ekonomicko – právní informační systém ) a byl by 

aktualizován 4 x do roka za cenu 4 240,- Kč.Obec do současné doby veškeré 

zákony pořizovala formou knižní.  Obecní zastupitelstvo schvaluje pořízení 

tohoto programu. 

Hlasování :   5  pro 

 

b) Stanovisko Policie ČR a MěÚ Klatovy, odbor dopravy, k žádosti obce o 

povolení osazení dopravních značek zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 

hmotnost přesahuje 25 t za křižovatkou směr od Trnčí na Kámen, před 

informativní značkou označující obec Křenice, za křižovatkou směrem od 

Křenice na Přetín, dále o povolení osazení pod informativní značku obec 

Křenice zákazovou dopravní značku nejvyšší dovolené rychlosti 30 km a 

dále výstražnou dopravní značku „pozor děti“ před dětské hřiště v obci 

Křenice. Obě instituce povolily pouze značku „ pozor děti „, ostatní značky 

zamítly. Celý dopis je k dispozici na OÚ.   

 

c) Na OÚ Křenice budou od 15.9.2014 do 26.9.2014 pokladní hodiny pouze 

v sobotu 20.9.2014 od 9,00 – 11,00 hod. 

 

d) Pozvánka na mši do kaple sv. Václava do Přetína  dne 27.9.2014 od 15,00 

hod. Kaple je vymalována, kostelní lavice se budou opravovat v listopadu 

2014, bude nutno restaurovat oltář se sochami ( rozpadá se ). 

 

e) Pozvánka na rybářské závody pro děti spojené s projížďkou na koních a 

občerstvením na 28.9.2014 od 14,00 hod. na náves do Přetína. 

 

f) Popelnice se budou od 24.9.2014 vyvážet každý týden. 

 

g) Pozvánka na mši do kaple Panny Marie v Křenicích na 5.10.2014 od  14,00 

hod. 

 

h) Nabídka občanům na sběr nebezpečného odpadu, který se uskuteční 

4.10.2014. 

 

i) ZO ČZS Chudenice nabízí občanům moštování v nové moštárně 

v Chudenicích od 13.9.2014 každou sobotu od 13,00 hod. 

 



j) Starostka informovala občany o termínu voleb do zastupitelstva obce. 

 

9. Diskuse. 
a) Starostka obce - svoz velkoobjemového odpadu by proběhl v měsíci říjnu  

                              nebo listopadu 2014 

      

b) P. Burianová – až se dodělá elektrické vedení,  zda-li bychom vyzkoušeli  

                           místní rozhlas v Přetíně, je hůře slyšet 

         Starostka – vyzkoušíme a uvidíme, co se s tím dá dělat 

 

c) Starostka obce – v Přetíně se dodělává veřejné osvětlení z nových LED  

                                světel, mají minimální odběr, návratnost je 5,5 let, 

                                záruka je 10 let. V příštím týdnu by se mělo udělat  

                                veřejné osvětlení z LED světel v Kameni. Nové osvětlení 

                                z LED světel v Křenicích by se mělo udělat do konce roku. 

 

d) Starostka obce – dětské hřiště v Kameni se zatím stavět nebude, jelikož 

                               nebyl vybrán vhodný pozemek ( za kapličkou je pozemek  

                               malý, a jiný obec nemá ).  Jediná možnost je domluvit se  

                               s majiteli pozemků, zda-li by nám nějaký neprodali nebo 

                               se domluvit na směně. 

 

e) P. Francová – voda z cesty od „Písků“ teče do vsi, co se s tím bude dělat,  

                         kam ji svézt. 

               Starostka – můžeme probagrovat pouze strouhy, ale ty jsou v  

                                    majetku Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a cesta  

                                    směrem do „Písků“ je v majetku Lesů ČR, odtok z této  

                                    cesty není možné nikam odvézt, jelikož okolní pozemky  

                                    jsou soukromé. 

 

f) Starostka – zpravodaj obce vyšel začátkem září za dobu od roku 2010 do  

                     září 2014. Chtěli bychom zpravodaj vydávat každý rok, prosila 

                     bych občany, kteří mají nějaké staré foto nebo články, aby nám  

                     je zapůjčili, rádi je otiskneme. 

 



10.   Usnesení. 
   Usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka p. Bláhová. 

   Hlasování :   5  pro 

 

11.   Závěr. 
   Zasedání ukončila starostka v 20,335  hod.  Poděkovala za účast, popřála  

   všem pevné zdraví. Příští zasedání by se mělo konat do 25 dnů od voleb, tj. 

   začátkem listopadu 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala  :  Gabriela Bláhová 

 

 

 

 

 

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

                        ověřovatelé                                                               Jana Vlčková 

                                                                                                           starostka obce 

 

Vyvěšeno  : 

Sejmuto     : 

Vyvěšeno na el. úřední desce : 



USNESENÍ 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  13.9.2014  od  19,30  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 

 

1. Úpravu rozpočtu obce Křenice č. 2 k 31.8.2014. 

2. Prodej ostatní plochy p.č. 27/4 v k.ú. Křenice za 7 380,- Kč + náklady 

s tím spojené. 

3. Odprodej části pozemku p.č. 20/1 v k.ú. Křenice. 

4. Koupi lesních pozemků o výměře 15 431 m2, pozemku vedeného jako 

orná půda o výměře 380 m2 a pozemku vedeného jako dobývací prostor 

o výměře 665 m2 od p. Burianové, Přetín 6, vše v k.ú. Přetín. 

5. Dar obci – 3 x 1/57 pozemku p.č. 78/33 v k.ú. Přetín od p. Bohuslava, 

Vřeskovice 65, od p. Bohuslava, Dobřany a od p. Šuldové, Chodská Lhota. 

6. Nákup předplatného systému EPIS ( Ekonomicko – Právní Informační 

Systém ). 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 

1. Ostatní připomínky, návrhy a sdělení občanů v diskusi. 

 

 

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

          Josef Hájek                                                                  Jana Vlčková 

   místostarosta obce                                                         starostka obce 

Vyvěšeno : 

Sejmuto    : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 


