ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce Křenice konaného dne 24.4.2015
od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni :

Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Michal Frýba, Hana Zdvořáková,
Jaroslav Zdvořák, Josef Hájek
Omluveni :
Mgr. Jan Kacíř
Ověřovatelé : Josef Hájek, Michal Frýba
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová
Program : 1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 1, 2/2015.
4. Schválení nájemní smlouvy č. 17N15/03.
5. Schválení dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité
věci č. 17N15/03.
6. Schválení žádosti o úplatný převod ( koupi ) zemědělského
pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice.
7. Zrušení JSDH obce Křenice a Přetín.
8. Prodej pozemku p.č. 20/11 v k.ú. Křenice.
9. Záměr prodeje pozemku p.č. 20/19 o výměře 1 120 m2
v k.ú. Křenice.
10. Schválení koupě obecního traktůrku.
11. Schválení návrhu obecního znaku a vlajky.
12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
13. Diskuse.
14. Usnesení.
15. Závěr.
1. Zahájení
Zasedání zahájila v 19,15 hod. starostka obce. Přivítala všechny přítomné
a určila zapisovatelku zápisu p. Bláhovou. Ověřovatele dnešního zápisu
navrhla p. Hájka a p. Frýbu.
Hlasování : 6 pro
Dále přečetla návrh programu, který byl jednomyslně schválen všemi
přítomnými členy zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Minulé zasedání se konalo dne 7.3.2015. Jednotlivé body usnesení jsou
průběžně plněny.

3. Rozpočtové opatření č. 1,2/2015.
Starostka přečetla jednotlivá rozpočtová opatření, která byla schválena
starostkou dne 28.2.2015 a 31.3.2015.
OZ bere na vědomí.
4. Schválení nájemní smlouvy č. 17N15/03.
Smlouva mezi Státním pozemkovým úřadem ČR a obcí Křenice na
pronájem pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice. Jedná se o pozemek mezi
sportovními kabinami a fotbalovým hřištěm. Smlouva je vyhotovena od
27.4.2015 na dobu neurčitou, nájemné od 1.10. do 30.9. následujícího
roku ( tzv. hospodářský rok ) činí 8 936,- Kč. V letošním roce obec zaplatí
za dobu od 27.4.2015 do 30.9.2015 částku 3 844,- Kč.
Hlasování : 6 pro
5. Schválení dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci
č. 17N15/03.
Jedná se o dohodu mezi Státním pozemkovým úřadem ČR a obcí Křenice
o úhradě za užívání pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice ( pozemek mezi
sportovními kabinami a fotbalovým hřištěm ) od 3.4.2015 do 26.4.2015.
Úhrada činí 588,- Kč.
Hlasování : 6 pro
6. Schválení žádosti o úplatný převod ( koupi ) zemědělského pozemku
p.č. 292/3 v k.ú. Křenice.
Jedná se opět o tentýž pozemek mezi kabinami a hřištěm. Jelikož se pro
obec jedná o velmi strategický pozemek, je nutno jej koupit. Obec podá
žádost o úplatný převod tohoto pozemku od Státního pozemkového
úřadu ČR.
Hlasování : 6 pro
7. Zrušení JSDH obce Křenice a Přetín.
Z důvodu nefunkčnosti těchto zásahových jednotek v obcích Křenice a
Přetín se rozhodla obec tyto jednotky zrušit. Požární ochranu na území
obce nám bude zajišťovat JPO III Chudenice.
Hlasování : 6 pro
8. Prodej pozemku p.č. 20/11 v k.ú. Křenice.
Byl vyvěšen záměr na prodej tohoto pozemku. O koupi požádal pan
Oldřich Mikuláš, Křenice 5. Jedná se o pozemek ( ostatní plocha ) , který
náleží obci, ale je již oplocen. Obec odsouhlasila prodej tohoto pozemku

( ostatní plochy – jiné plochy ) p.č. 20/11 o výměře 792 m2 p. Oldřichu
Mikulášovi za cenu 43 540,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Hlasování : 6 pro
9. Záměr prodeje pozemku p.č. 20/19 o výměře 1 120 m2 v k.ú. Křenice.
P. Karel Herink podal žádost o odkup pozemku p.č. 20/19. Jedná se o část
pozemku ( stráň ) za č.p. 41. Byl vyhotoven oddělovací plán a znalecký
posudek. Obec Křenice vyhlašuje záměr na odprodej pozemku – ostatní
plocha,ostatní komunikace – p.č. 20/19 o výměře 1 120 mm2 v k.ú.
Křenice za cenu 67 200,- Kč + náklady spojené s prodejem.
Hlasování : 6 pro
10.Schválení koupě obecního traktůrku.
Obecní zastupitelstvo schvaluje koupi traktůrku do ceny cca 100 000,-Kč.
Technické parametry budou dořešeny.
Hlasování : 6 pro
11.Schválení návrhu obecního znaku a vlajky.
Hlasování o návrzích obecního znaku a vlajky proběhlo takto :
a) zastupitelé vyloučily návrhy č.3 a 4.
b) zastupitelé hlasovali o návrzích č.1 – 2 hlasy pro, 4 proti
č. 1A – 2 hlasy pro, 4 proti
č. 2 - 2 hlasy pro, 4 proti
jelikož se zastupitelé nedohodli, byly občanům na zasedání rozdány
tyto 3 návrhy. Občany byly upřednostněny návrhy č. 1 a 1A.
c) zastupitelé opět hlasovali : návrh č. 1 - 3 hlasy pro, 3 hlasy proti
návrh č. 1A – 3 hlasy pro, 3 hlasy proti
p. Vlček – znak obce by měl být jednoduchý, obce byly poddanské,
starostka by měla přečíst historii obcí
d) starostka přečetla podrobně historii obcí a dala hlasovat občany
o návrzích. Občané si zvolili návrh č. 1A.
p. Vlček – zastupitelé by měli respektovat hlas občanů
e) zastupitelé poté odhlasovali návrh znaku č. 1A a návrh vlajky č. 1A/2.
Hlasování o návrhu znaku č. 1.A a návrhu vlajky č. 1A/2 : 6 pro
Návrhy včetně popisu a historie si občané mohou přečíst na webu
obce www.krenice.cz.

12.Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a) Starostka informovala občany o úpravě nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů, s platností od 1.4.2015. Odměny zastupitelům obce Křenice
zůstávají stejné, navyšovat se prozatím nebudou.
13.Diskuse.
a) p. Francová – stoka u naší zahrady je zanesená, až bude víc vody,
půjde to všechno do kanalizace a ucpe jí
starostka – p. Hájek strouhu prohrábne bagrem
b) p. Burianová – značka u rybníka ( dej přednost v jízdě ) je upadlá
starostka - už nás na ní upozornila Policie ČR, odbor dopravy,
značku opravíme
c) p. Voráček – dopravní zrcadlo při vjezdu do Křenic je otočené nesprávným směrem
starostka – o závadě víme, při velkém větru se otočilo, bude natočeno správně
d) p. Behenský – šachtík do kanalizace naproti p. Burešovi je propadlý
starostka – vím o problému, budeme muset opravit
e) p. Voráčková – zda-li jsme se domluvili na odvozu sloupů před č.p. 59
starostka – p. Hájek až bude mít k dispozici jeřáb, tak sloupy
odveze
f) p. Svoboda – chtělo by vyměnit plakátovací tabuli
starostka – plakátovací tabule ve všech třech obcích jsou rozpadlé, budeme měnit postupně
g) starostka – nakoupily jsme 2 trampolíny na dětské hřiště do Křenic
a do Kamene, nainstalujeme je začátkem května
- rozhlas je už opraven, jen v Kameni to musíme nějaký
čas sledovat
h) p. Behenský – osvětlení v Kameni neustále zhasíná
starostka – už řešila s opravářem, omlouvá se , že to tak dlouho
trvá
ch) p. Rejthar – světlo u OÚ moc nesvítí, chtělo by vyměnit
starostka – zatím měnit nebudeme, v nejbližší době by se měly
vyměnit stávající lampy za osvětlení LED, nyní
vyměníme pouze 2 lampy u č.p. 11 a naproti č.p. 51,
které nesvítí

14.Usnesení
Zapisovatelka p. Bláhová přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání.
Hlasování : 6 pro
15.Závěr
Starostka ukončila zasedání v 20,45 hod. Poděkovala všem za hojnou
účast. Příští zasedání by se mělo uskutečnit koncem května 2015.

Zapsala : Gabriela Bláhová

…………………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Křenice konaného dne 24.4.2015
od 19,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu p. Michala Frýbu a p. Josefa Hájka.
2. Nájemní smlouvu č. 17N15/03 se Státním pozemkovým úřadem ČR na
pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice.
3. Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 17N15/03 –
pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice – se Státním pozemkovým úřadem
ČR za období od 3.4.2015 do 26.4.2015 v částce 588,- Kč.
4. Žádost o úplatný převod ( koupi ) zemědělského pozemku p.č. 292/3
v k.ú. Křenice od Státního pozemkového úřadu ČR.
5. Zrušení JSDH obce Křenice a Přetín.
6. Prodej pozemku – ostatní plocha ,jiná plocha – p.č. 20/11 o výměře
792 m2 v k.ú. Křenice p. Oldřichu Mikulášovi za cenu 43 540,- Kč +
náklady spojené s prodejem.
7. Vyvěšení záměru na odprodej pozemku – ostatní plocha, ostatní
komunikace – p.č. 20/19 o výměře 1 120 m2 v k.ú. Křenice za cenu
67 200,-Kč + náklady spojené s prodejem.
8. Koupi obecního traktůrku.
9. Návrh obecního znaku č. 1A a vlajky č. 1A/2 vypracované heraldickou
kanceláří p. Stanislava Kasíka z Roudnice nad Labem.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2015.
2. Připomínky, návrhy občanů v diskusi a zprávu z došlé pošty.

…………………………………….
Vítězslav Chval
místostarosta obce
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

