
ZÁPIS 

ze zasedání OZ Křenice konaného dne  7.3.2015 od  18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 

 

Přítomni :   Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková, 

                     Michal Frýba 

Omluveni :  Josef Hájek, Mgr. Jan Kacíř 

Ověřovatelé :  Michal Frýba a Jaroslav Zdvořák 

Zapisovatelka :  Gabriela Bláhová 

Program :   1. Zahájení. 

                     2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

                     3. Rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu k 31.12.2014. 

                     4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015. 

                     5. Schválení pronájmu nádob na sběr bioodpadu a kovů. 

                     6. Program podpory akcí spolků na rok 2015. 

                      7. Program podpory sportu, hasičů na rok 2015. 

                      8. Návrh smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku 

                          požární ochrany. 

                     9. Odsouhlasení kalkulace pojištění majetku a odpovědnosti pro 

                          obec Křenice. 

                  10. Schválení koupě lesních pozemků v k.ú. Přetín. 

                  11. Odsouhlasení nabídky na vypracování projektové dokumentace 

                         na opravu části místní komunikace p.č. 732/1 v k.ú. Přetín. 

                  12. Schválení vypracování projektové dokumentace na osazení 

                         dopravního zrcadla na pozemku p.č. 345/9 v k.ú. Křenice. 



                     13. Žádost o odkup pozemku p.č. 20/11 v k.ú. Křenice. 

                     14. Koupě pozemků p.č. 1057/1, 1057/2 a 1056/1 v k.ú. Chudenice. 

                     15. Žádost o dotaci Spolku Bowling Přetín na turnaj. 

                     16. Žádost o prominutí poplatku za odpady. 

                     17. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

                     18. Diskuse. 

                     19. Usnesení. 

                     20. Závěr. 

 

1. Zahájení. 
Starostka obce zahájila zasedání v 18,15 hod., přivítala všechny přítomné. 
Přečetla program zasedání, který byl schválen jednomyslně všemi 
přítomnými členy zastupitelstva. Určila zapisovatelku dnešního zasedání 
p.Gabrielu Bláhovou. Ověřovateli zápisu byli jednomyslně zvoleni 
p.Michal Frýba a p. Jaroslav Zdvořák. 

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
Usnesení z minulého zasedání, které se konalo dne 20.12.2014 přečetla 
starostka obce. 

3. Rozpočtové opatření č. 5 – úprava rozpočtu k 31.12.2014. 
Příjmy po úpravě rozpočtu činí    3 408 857,52 Kč. 
Výdaje po úpravě rozpočtu činí   3 346 739,85 Kč. 
Hlasování :  5 pro 

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015. 
Jedná se o vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a 
nakládání se stavebním odpadem na území obce Křenice. 
Starostka přečetla vyhlášku, třídění jednotlivých odpadů včetně biood- 
padů a kovů. Tato vyhláška je vyvěšena na stránkách obce 
www.krenice.cz a nabude účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, což je 
22.3.2015. 
Hlasování :  5  pro 

5. Schválení pronájmu nádob na sběr bioodpadu a kovů. 
Od 1.4. je obec povinna zajistit sběr bioodpadu a kovů. Obec uzavře 
smlouvu na pronájem nádob na sběr těchto odpadů s firmou AVE sběrné 
suroviny a.s., Plzeň. V každé obci bude umístěn kontejner barvy hnědé na 

http://www.krenice.cz/


sběr bioodpadu a kontejner barvy tmavě šedé na kovy. Na každém 
kontejneru bude napsáno, co se může vhazovat. Kontejnery budou 
umístěny na návsích. 
Hlasoování :  5  pro 

6. Program podpory akcí spolků na rok 2015. 
Starostka přečetla program, kdo je způsobilý, jaké jsou kritéria, lhůty, 
podmínky žádosti. Program dotací je vyvěšen na stránkách obce 
www.krenice.cz.  U tohoto programu je vyvěšen vzor žádosti o dotaci, 
veřejnoprávní smlouva a vzor žádosti o proplacení této dotace. 
Hlasování :  5  pro 

7. Program podpory sportu, hasičů na rok 2015. 
Starostka přečetla program, který je určen na činnost sportovních 
organizací a hasičů, jaké jsou kritéria pro poskytnutí dotace, lhůty a 
podmínky žádosti. Program včetně vzorů žádosti o dotaci, veřejnoprávní 
smlouvy a žádosti o proplacení je též vyvěšen na stránkách obce 
www.krenice.cz.  
Hlasování :  5  pro 

8. Návrh smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 
ochrany. 
Obec je povinna zajistit zásahovou jednotku požární ochrany. Pokud ji 
nezajistí, musí se domluvit s obcí, která tuto jednotku má.  Obec Křenice 
není po finanční ani technické stránce schopná tuto jednotku zajistit, 
proto městys Chudenice nabídl, že by s naší obcí uzavřel smlouvu na 
společnou zásahovou jednotku požární ochrany. Roční poplatek za tuto 
službu je 13 000,- Kč.   
Hlasování :  5  pro  

9. Odsouhlasení kalkulace pojištění majetku a odpovědnosti pro obec 
Křenice. 
Obec Křenice má dosud pojištěny pouze dvě budovy na krádež, a to 
obecní úřad č.p.48 a bývalou prodejnu č.p. 14. Starostka přečetla novou 
kalkulaci  pojištění všech nemovitostí, které vlastní, pojištění osob, 
pojištění odpovědnosti ( celkové pojištění obce ) s pojišťovnou Generali. 
Celkové roční pojistné bude činit  28 625,- Kč/rok. Starostka s touto 
pojišťovnou sepíše smlouvu . Po sepsání bude tato smlouva vyvěšena na 
stránkách obce www.krenice.cz. 
Hlasování :  5  pro 

10. Schválení koupě lesních pozemků v k.ú. Přetín. 
 Obci Křenice byly nabídnuty ke koupi lesní pozemky  v k.ú. Přetín. Obec 
Křenice se domluvila na ceně 290 000,- Kč. 

http://www.krenice.cz/
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Obec též uhradí daň z nabytí nemovitosti a návrh na vklad. Bude sepsána 
kupní smlouva. 
Hlasování :  5  pro 

11.  Odsouhlasení nabídky na vypracování projektové dokumentace na 
opravu části místní komunikace p.č. 732/1 v k.ú. Přetín. 
Jedná se o část místní komunikace od hlavní silnice směrem k Chumecké- 
mu mlýnu v obci Přetín. Zastupitelstvo neodsouhlasilo tuto nabídku, 
bude projednáváno na dalších zastupitelstvech. 
Hlasování :  5  proti nabídce 

12.  Schválení vypracování projektové dokumentace na osazení dopravního 
zrcadla na pozemku p.č. 345/9 v k.ú. Křenice. 
Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování projektové dokumentace 
na osazení dopravního zrcadla mezi č.p. 50 a 57  v obci Křenice z důvodu 
bezpečného vyjíždění z č.p. 24 a 23.  
Hlasování :  5  pro 

13.  Žádost o odkup pozemku p.č. 20/11 v k.ú. Křenice. 
p. Mikuláš, Křenice žádá o odkup tohoto pozemku, který má oplocen. 
Obecní zastupitelstvo vyhlašuje záměr na prodej pozemku – ostatní 
plochy – jiné plochy p.č. 20/11 v k.ú. Křenice o výměře 792 m2 + úhradu 
nákladů s tím spojených. Obec nechá vypracovat odhad nemovitosti. 
Hlasování :  5  pro 

14.  Koupě pozemků p.č. 1057/1, 1057/2 a 1056/1 v k.ú. Chudenice. 
Jedná se o pozemky v „ Cihelně „ v k.ú. Chudenice, ve vlastnictví Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových . Obec vlastní v blízkosti 
těchto pozemků lesy, tudíž jsou tyto pozemky pro obec lukrativní. 
Starostka podnikne další kroky k získání těchto pozemků do vlastnictví 
obce. 
Hlasování :  5  pro 

15.  Žádost o dotaci Spolku Bowling Přetín na turnaj. 
Spolek Bowling Přetín požádal o finanční dotaci ve výši  3 000,- Kč  na 
zajištění cen v soutěži v bowlingu. Tento turnaj se hraje od září do května  
( 9 měsíců ), za účasti cca 50-ti hráčů, každý měsíc 1 hra. Vyhlášení 
výsledků proběhne v měsíci červnu 2015. Obecní zastupitelstvo 
odsouhlasilo poskytnutí dotace ve výši  3 000,- Kč  Spolku Bowling Přetín. 
Bude sepsána veřejnoprávní smlouva. 
Hlasování :  5  pro 

16.  Žádost o prominutí poplatku za odpady. 
p. Roman Bezděk, Čihaň požádal o prominutí poplatku za odpady 
z důvodu, že se již cca 7 let nezdržuje na adrese trvalého pobytu a 



poplatek za odpady platí na obecním úřadu v Čihani. Obecní zastupi-
telstvo odsouhlasilo prominutí tohoto poplatku pouze pro rok 2015. 
Hlasování :  5  pro 

17.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
a) Informace ohledně svozu nebezpečného odpadu, který se uskuteční 

14.3.2015 dle svozového harmonogramu. 
b) Informace od obvodního oddělení Policie Švihov o stavu bezpečnostní 

situace a veřejného pořádku na teritoriu OOP Švihov v roce 2014. 
c) Informace z Úřadu práce o vykonaných a v rámci projektu podpoře- 

ných veřejně prospěšných prací v obci Křenice v roce 2014. 
d) Informace ohledně vypnutí el.proudu :                                                 

24.3.2015 - v celé lokalitě u Chumeckého mlýna od 12,00  do 14,00 
hod. 
30.3.2015 – celý areál bývalého ZD a přilehlá lokalita od 11,00 do 
13,00 hod. 

        18.  Diskuse. 

                  a) p. Pechan – kdy se bude ve Křenicích dělat nové veřejné osvětlení 

                                 starostka – projekt je vypracován, ze stavebního úřadu nám 

                                                      ho vrátili k doplnění, po vydání územního rozhod- 

                                                      nutí můžeme začít se stavbou. 

                  b) p. Svoboda – po obci běhá pes, nejde odvolat, mělo by být řešeno  

                                               vyhláškou 

                                  starostka – obec má schválenou vyhlášku, upozorní majitele 

                  c) p. Rejžek – po akci, kdy se měnily sloupy NN v části obce Křenice, 

                                                zůstaly tyto sloupy ve strouze před námi, nikdo o ně  

                                                nejeví zájem 

                                    starostka – domluvíme jejich odvoz  

d)  p. Zdvořák J. – v ulici k „Lipám „ nejde už delší dobu rozhlas 

                   starostka  -  oprava je již zadána firmě, která rozhlas  

                                         instalovala 

 



     19. Usnesení. 

Zapisovatelka přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání, který byl 
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 

20.  Závěr. 
Starostka obce ukončila zasedání v 20,15 hod.  Poděkovala všem 
přítomným za účast, a připomněla vydání „ Křenického zpravodaje „ 
v letních měsících. Pokud by některý občan chtěl zapůjčit foto, články, 
inzerovat nebo napsat článek, může se obrátit na kteréhokoli zastupitele. 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala :  Gabriela Bláhová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………………………..                               …………………………………… 
             ověřovatelé                                                            Jana Vlčková 
                                                                                             starostka obce 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno : 
 
Sejmuto   : 
 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 



USNESENÍ 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  7.3.2015  od  18,00 hod.  

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Ověřovatele zápisu p. Michala Frýbu a p. Jaroslava Zdvořáka. 
2. Rozpočtové opatření č. 5 – úpravu rozpočtu k 31.12.2014. 
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému 

shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území 
obce Křenice. 

4. Pronájem nádob na sběr bioodpadu a kovů od firmy AVE sběrné 
suroviny a.s., Plzeň. 

5. Program podpory akcí spolků na rok 2015. 
6. Program podpory sportu, hasičů na rok 2015. 
7. Návrh smlouvy o sdružení prostředků na společnou jednotku požární 

ochrany s městysem Chudenice. 
8. Kalkulaci pojištění majetku a odpovědnosti pro obec Křenice od 

pojišťovny Generali a.s. 
9. Koupi lesních pozemků v k.ú. Přetín  za cenu 290 000,- Kč + náklady 

spojené s převodem + daň z nabytí nemovitosti. 
10. Vypracování projektové dokumentace na osazení dopravního zrcadla 

na pozemku p.č. 345/9 v k.ú. Křenice. 
11. Vyvěšení záměru na odprodej pozemku- ostatní plocha – jiná plocha – 

p.č. 20/11  o výměře  792  m2 v k.ú. Křenice + náklady spojené 
s prodejem. 

12. Koupi pozemků p.č. 1057/1, 1057/2 a 1056/1 v k.ú. Chudenice od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

13. Finanční dotaci Spolku Bowling Přetín ve výši  3 000,- Kč na věcné 
ceny do bowlingového turnaje. 

14. Žádost p. Romana Bezděka o prominutí poplatku za odpady na rok 
2015. 
 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 
 

1. Nabídku na vypracování projektové dokumentace na opravu části 
místní komunikace p.č. 732/1 v k.ú. Přetín. 
 



Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Informace z došlé pošty a organizačních záležitostí. 
2. Připomínky a dotazy občanů v diskusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                  Vítězslav Chval                                                        Jana Vlčková 

             místostarosta obce                                                    starostka obce 

 

 

 

Vyvěšeno : 

Sejmuto   : 

Vyvěšeno na el.úřední desce : 

                                                                                        


