Zápis
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 25.9.2015 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Michal Frýba, Jaroslav Zdvořák
Omluveni : Josef Hájek, Mgr. Jan Kacíř, Hana Zdvořáková
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová
Ověřovatelé : Michal Frýba, Jaroslav Zdvořák
Program : 1.
2.
3.
4.

Zahájení.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Rozpočtové opatření č. 4,5,6/2015.
Dodatek k Programu podpory sportu, hasičů a neziskových
organizací na rok 2015.
5. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE – centrum Merklín.
6. Žádost o dotaci – Charita Klatovy.
7. Ošetření stromů v obci Křenice a Přetín.
8. Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce.
9. Spisový řád obecního úřadu Křenice.
10. Ostatní organizační záležitosti.
11. Diskuse.
12. Usnesení.
13. Závěr.

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka obce v 19,10 hod. Přivítala všechny přítomné.
Určila zapisovatelku p. Bláhovou a podala návrh na ověřovatele zápisu
p. Frýbu a p. Zdvořáka, kteří byli jednomyslně schváleni. Starostka podala
návrh na úpravu programu, za bod 9 se vkládá bod – Dodatek č. 3
k nájemní smlouvě pozemků se Zemědělským družstvem Merklín.
Upravený program byl schválen jednomyslně všemi přítomnými členy
zastupitelstva.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla usnesení ze zasedání OZ Křenice konaného dne
29.5.2015. Je průběžně plněno.
3. Rozpočtové opatření č. 4,5,6/2015.

Starostka přečetla jednotlivá rozpočtová opatření, která byla schválena
starostkou dne 31.5.2015, 30.6.2015 a 31.8.2015.
Rozpočet po úpravě k 31.8.2015:
Příjmy v Kč - 3 453 442,- Kč
Výdaje v Kč - 4 031 988,- Kč
OZ bere na vědomí.
4. Dodatek k Programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací
na rok 2015.
Starostka přečetla úpravu tohoto programu, do kterého byly zahrnuty
i neziskové organizace z důvodu žádostí o dotaci charitativních
organizací. Ostatní body programu zůstávají nezměněny.
Hlasování : 4 pro
5. Žádost o dotaci – Diakonie ČCE – centrum Merklín.
Diakonie poslala žádost na dotaci. Jedná se o částku 5 000,- Kč na
úhradu části dopravy do střediska Merklín na 1 občana. OZ odsouhlasilo
částku 5 000,- Kč na rok 2015.
Hlasování : 4 pro
6. Žádost o dotaci – Charita Klatovy.
Charita Klatovy zažádala o dotaci 5 000,- Kč. Pracoviště Chudenice pomáhá našim 4 občanům. OZ schválilo dotaci ve výši 4 000,- Kč na rok 2015.
Hlasování : 4 pro
7. Ošetření stromů v obci Křenice a Přetín.
Jedná se o stromy v obci Přetín „ U Lip „ a v obci Křenice o stromy od
návsi k mostu ke sv. Jánu – směr Újezdec a o dva stromy u bytovky č.p.
49. Část stromů je již ošetřena, ostatní se budou prořezávat v době
vegetačního klidu.
p. Buriánová - v těsné blízkosti pomníku v Přetíně je vysazena lípa, která
by jej ve vzrostlosti mohla poškodit a také bude zasahovat
do vedení NN.
starostka – vím o problému, lípa bude přesazena
p. Rejthar - bude vrba v Křenicích u potoka ošetřena ?
starostka - vrby – 3 stromy – budou prořezány ( cca 30 % ) ve vegetačním klidu
OZ schvaluje pěstební opatření na stromech rostoucích mimo les v obci
Křenice a Přetín.
Hlasování : 4 pro

8. Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území obce.
Starostka obce přečetla toto nařízení. Zastupitelstvo přistoupilo k tomuto
kroku z důvodu častých a nevítaných návštěv cizích osob přímo u našich
občanů v domě .
p. Buriánová – když tito osoby zastaví u domu a zazvoní, co máme dělat.
starostka – pokud se toto stane, zavolat mě nebo někomu ze zastupitelstva, chtít po nich povolení od obce a říci, že máme nařízení
obce o zákazu prodeje. Za neuposlechnutí zákazu dostane
prodávající pokutu.
p. Frýba - před vjezdem do obce by se mohla dát informativní značka
o zákazu prodeje
starostka - tyto značky můžeme nechat zhotovit, ještě zjistí, zda-li se
mohou umístit pod informativní značku názvu obce
OZ schválilo nařízení obce č.1/2015.
Hlasování : 4 pro
9. Spisový řád obecního úřadu Křenice.
Starostka přečetla návrh nového spisového řádu,účinného od 26.9.2015,
který nahrazuje spisový řád z roku 1986. Přílohou je rejstřík spisového a
skartačního plánu podle hlavních skupin a spisové znaky spisového a
skartačního plánu.
Hlasování : 4 pro
10. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě pozemků se Zemědělským družstvem
Merklín.
Starostka seznámila občany se zněním dodatku. Družstvo nabízí nájem na
dobu 5-ti let, tj. 2016 – 2020 v částce 4 000,- Kč/ha. Jedná se o 385 m2
u obce Újezdec.
Hlasování : 4 pro
11. Ostatní organizační záležitosti.
Starostka informovala občany o :
a) Obec Křenice a bowling Přetín pořádá dne 26.9.2015 rybářské závody,
děti se mohou svést na koních, bude připraveno i občerstvení.
b) Obec Křenice a římskokatolická farnost Švihov zve všechny občany na
mši sv. v kapli sv. Václava v Přetíně dne 27.9.2015 od 14,00 hod.
c) Obec Křenice a římskokatolická farnost Švihov zve všechny občany na
mši sv. v kapli Panny Marie v Křenicích dne 3.10.2015 od 16,00 hod.

d) Dne 17.10.2015 proběhne v našich obcích sběr nebezpečného odpadu
dle časového harmonogramu, který je vyvěšen ve vývěskách.
e) Ve dnech 7. – 8. 11. 2015 proběhne v našich obcích sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery budou přistaveny na návsích.
f) Zahrádkáři v Chudenicích začínají moštovat od 26.9.2015 každý týden
od 13 hod. v moštárně na náměstí v Chudenicích.
g) Zahrádkáři Chudenice pořádají ve dnech 26.9. – 28.9.2015 výstavu
květin, ovoce a zeleniny v tělocvičně bývalé ZŠ. Otevřeno je od 10-17
hod.
h) Transfúzní stanice Klatovy žádá občany o dárcovství plazmy. Letáčky
budou vyvěšeny ve vývěskách.
i) Pokud by chtěl někdo objednat služby kominíka, nahlásit na OÚ. Bude
vyhlášeno v rozhlase a vyvěšeno ve vývěskách.
j) V týdnu od 19.10.2015 do 25.10.2015 bude na OÚ zavřeno z důvodu
nemoci.
12. Diskuse.
a) p. Rejžek - kontejnery na papír mají malé otvory, nevejdou se tam
kartonové krabice – musí se obtížně řezat
starostka - museli bychom zakoupit nové, jsou finančně náročné,
zatím nebudeme pořizovat
b) p. Pechan - jak to vypadá s realizací veřejného osvětlení ve Křenicích,
povolení trvalo dlouho, a zda-li v ulici u „stanice„ zůstane
jen jedno světlo
starostka - veřejné osvětlení by se mělo začít realizovat v říjnu,
v ulici by měly být tři světla. Obec již má vydáno
stavebním úřadem územní rozhodnutí. Čekalo se na
povolení vést kabel veřejného osvětlení přes pozemek Státního pozemkového úřadu a pozemek
Povodí Vltavy ( Merklínský potok ).
c) starostka - blíží se vánoce, opět budeme rozsvěcet stromečky ve
všech obcích. Plánovaná vánoční výzdoba je pro nás
v letošním roce nereálná ( cca 50 000,- Kč ), bude se
řešit příští rok.
d) p. Bláha, Přetín – budou se řešit odpadní vody, bude nějaká změna ?
starostka - zatím žádná změna legislativy není, obce pod 500
obyvatel čističku odpadních vod ( ČOV ) mít nemusí,
pokud bychom ČOV chtěli stavět, bylo by to finančně náročné. Museli bychom vyměnit stávající
dešťovou kanalizaci za splaškovou, v Křenicích

vystavět budovu ČOV a svést tam kanalizaci z Přetína
Náklady na tuto akci by činily cca 40 – 50 mil.Kč.
Pokud bychom dosáhli na dotace ( nyní 85 % ) :
Obec by musela celou akci zafinancovat , tz. vzít si
úvěr na celou částku, poté by část úvěru splatila
z poskytnuté dotace ( 34-42 mil.Kč) a zbytek by
splácela ( 6 – 8 mil.Kč ). Pro tak malou obec jako je
naše , by to bylo hodně finančně náročné a už
bychom nemohli realizovat žádné investice. Na ČOV
by musela být přítomna obsluha ( obec by platila ) a
zároveň by občané museli platit stočné ( ke každé
nemovitosti by byl namontován vodoměr – cca
1 000,-Kč/ks ). Obec by se zároveň stala plátcem DPH
Toto všechno se týká obcí Křenice a Přetín. Kámen,
jelikož nemá vhodný spád do Křenic, by musel mít
ČOV samostatnou ( náklady cca 10 – 15 mil.Kč).
Dokud nám Evropská unie nenařídí, že malé obce
musí mít ČOV, nebudeme řešit.
e) p. Rejthar - občané by si mohli udělat domácí ČOV a dostat na ní příspěvek
f) p. Rejžek - z každé domácí ČOV se též musí platit rozbory
13. Usnesení.
Zapisovatelka přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání.
Hlasování : 4 pro
14. Závěr.
Starostka obce ukončila zasedání v 20,30 hod. Poděkovala všem za účast
a popřála všem hodně zdraví a spokojenosti.
Zapsala : Gabriela Bláhová

……………………………………………
ověřovatelé
Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

Usnesení
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 25.9.2015 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Dodatek k Programu podpory sportu, hasičů a neziskových organizací na
rok 2015.
2. Dotaci Diakonii ČCE – centrum Merklín – ve výši 5 000,- Kč na rok 2015.
3. Dotaci Charitě Klatovy ve výši 4 000,- Kč na rok 2015.
4. Pěstební opatření na stromech rostoucích mimo les v obci Křenice a
Přetín.
5. Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na
území obce.
6. Spisový řád obecního úřadu Křenice.
7. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě pozemků se Zemědělským družstvem
Merklín.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Rozpočtové opatření č. 4,5,6/2015.
2. Informace starostky z došlé pošty.
3. Připomínky občanů v diskusi.

………………………………………………
Vítězslav Chval
místostarosta obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

