
Zápis 
ze zasedání  OZ Křenice konaného dne 11.12.2015 od  18,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Přítomni :  Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková, 
                    Josef Hájek, Mgr. Jan Kacíř 
Omluveni :  Michal Frýba 
Zapisovatel :  Gabriela Bláhová 
Ověřovatelé :   Hana Zdvořáková,  Josef Hájek 
 
Program :     1.  Zahájení. 
                       2.  Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                       3.  Rozpočtové opatření č. 7,8/2015. 
                       4.  Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015. 
                       5.  Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2016. 
                       6.  Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015. 
                       7.  Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. 
                       8.  Smlouva o pověření odborného lesního hospodáře. 
                       9.  Žádost o finanční dar pro Záchrannou stanici zvířat 
                             ve Spáleném Poříčí. 
                     10.  Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
                     11.  Diskuse. 
                     12.  Usnesení. 
                     13.   Závěr. 
 

1. Zahájení. 
Zastupitelstvo zahájila starostka obce v 18,20  hod., přivítala všechny 
přítomné, konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné – přítomno 
6 členů ze 7. Určila zapisovatelku p. Gabrielu Bláhovou. Navrhla za 
ověřovatele zápisu p. Hanu Zdvořákovou a p. Josefa Hájka, kteří byli 
jednomyslně schváleni. Přečetla návrh programu a zažádala o jeho 
úpravu. Za bod 9) se vkládají tyto body : 
10)  Žádost o pokácení stromu – lípy – v k.ú. Přetín. 
11)  Smlouva o zabezpečení, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra- 
        ňování odpadů s firmou Pošumavská odpadová s.r.o. 
12)  Návrh na vstup obce do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. 
13)  Kupní smlouva na pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice. 
Hlasování  :    6  pro 

 
 



2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
Minulé zasedání OZ se konalo 25.9.2015. Jednotlivé body usnesení jsou 
průběžně plněny. 
 

3. Rozpočtové opatření č. 7 , 8/2015. 
Rozpočtové opatření č. 7 – úprava rozpočtu k 30.9.2015. 
Rozpočtové opatření č. 8 – úprava rozpočtu k 31.10.2015. 
Obě rozpočtová opatření byla schválena starostkou obce. 
Hlasování :   obecní zastupitelstvo bere na vědomí 
 

4. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2015. 
Vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů přečetla 
starostka obce. Vyhláška se mění z důvodu úpravy zákona, mění se Čl. 6 – 
Osvobození a Čl. 9 – odpovědnost za zaplacení poplatku. Sazba poplatku 
zůstává stejná tj.  400,- Kč na osobu a rok. Vyhláška je vyvěšena na 
stránkách obce : www.krenice.cz. 
Vyhláška nabývá účinnosti od 1.1.2016. 
Hlasování  :   6  pro 

 
5. Návrh rozpočtu obce Křenice na rok 2016. 

Starostka přečetla jednotlivé položky a paragrafy rozpočtu. 
Rozpočet je schvalován jako vyrovnaný. 
Rozpočtové příjmy činí   3 169 261,- Kč. 
Rozpočtové výdaje činí   3 169 261,- Kč. 
Rozpočet je vyvěšen na stránkách obce : www.krenice.cz. 
Hlasování  :  4   pro,   1  se zdržel hlasování,   1   proti  

 
6. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015. 

Inventarizace majetku, závazků, pohledávek a účtů bude provedena 
v souladu s ustanovením zákona o účetnictví a v souvislosti s řádnou 
účetní závěrkou. Starostka přečetla složení inventarizační a likvidační 
komise. 
Hlasování :   6  pro 

 
7. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. 

Pravidla jsou vystavena v souladu se zákonem o právu petičním. Petice 
adresované obecnímu úřadu přijímá, eviduje a vyřizuje starosta obce. 
Předává ji k vyjádření zastupitelstvu obce. Petice musí být prošetřena a 

http://www.krenice.cz/
http://www.krenice.cz/


vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy byla doručena obecnímu 
úřadu. Petice nabývá účinnosti dnem 1.1.2016. 
Hlasování :   6   pro 

 
8. Smlouva o pověření odborného lesního hospodáře. 

Obec od 1.1.2016 pověřuje p. Václava Konůpka odborným lesním 
hospodářem na dobu neurčitou s 1-roční výpovědní lhůtou. Smluvní cena 
je stanovena ve výši  170,- Kč/ha ročně. 
Hlasování :   6  pro 

 
9. Žádost o finanční dar pro Záchrannou stanici zvířat ve Spáleném Poříčí. 

Lze poskytnout finanční dar, jelikož není možné určit jednoznačný účel. 
Zastupitelé rozhodli o poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč. 
Hlasování :   6   pro 

 
10. Žádost o pokácení stromu – lípy – v k.ú. Přetín. 

Jedná se o strom – lípu – u kaple v Přetíně. Strom je značně proschlý, 
naklání se, kmen je částečně prohnilý, hrozí pád stromu a větví a 
poškození  obecního a soukromého majetku. 
Hlasování :   6   pro 

 
11. Smlouva o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo- 

vání odpadů s firmou Pošumavská odpadová s.r.o. 
Města Klatovy a Sušice založila novou firmu Pošumavská odpadová s.r.o. 
Tato společnost přebírá veškeré odvozy po Odpadovém hospodářství 
Klatovy, které k 31.12.2015 končí. Firma bude zajišťovat odvozy 
komunálního, velkoobjemového, tříděného i nebezpečného odpadu.  
S firmou bude prozatím uzavřena smlouva na odvoz komunálního a 
velkoobjemového odpadu. Ceny za odvoz tohoto odpadu zůstávají stejné 
jako u Odpadového hospodářství Klatovy. Smlouva je uzavírána na 1 rok. 
Hlasování :   5  pro,   1  se zdržel hlasování 

 
12. Návrh na vstup obce do Pošumavské odpadové s.r.o. 

Starostka přečetla návrh na vstup do společnosti. Vklad obce by byl : 
počet obyvatel obce x 30,- Kč. Ale zatím nevíme, kolik by obec měla podíl 
nebo hlasů v této společnosti. Výhodou by bylo, že Klatovy, Sušice + 
všechny vstoupivší obce by tvořili jeden celek zadavatele pro účely 
zákona o veřejných zakázkách. Ještě zjistíme, zda-li by to pro nás mělo 
význam vstoupit do této společnosti. 
Hlasování :   0  pro vstup,   1  se zdržel hlasování 



13. Kupní smlouva na pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice. 
Jedná se o pozemek mezi sportovními kabinami a fotbalovým hřištěm. 
Na pozemek byla v letošním roce vystavena nájemní smlouva mezi obcí a 
Státním pozemkovým úřadem. V pondělí by měla jet starostka podepsat 
kupní smlouvu. Cena za tento pozemek je 84 700,- Kč. Obec z této ceny 
zaplatí ještě daň z nabytí nemovitosti. 
Hlasování :   6   pro 

 
14. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

Vše bylo vyčerpáno v předchozích bodech. 
15. Diskuse. 

a) P. Behenský, Kámen – kontejner na bioodpad v Kameni stojí na svahu,  
                                         když se naplní tak padne, chtělo by srovnat  
                                         terén pod ním 
     starostka – terén pod kontejnery bude srovnán 

b) P. Behenský, Kámen – světla veřejného osvětlení v Kameni ještě  
                                         nejsou opravena, už je to pomalu 2 roky, 
                                         světla svítí přes den a v noci nesvítí. 
     starostka  - už je poslaná objednávka na firmu Elimont Přeštice,  
                          měli by co nejdříve přijet opravit 

c) P. Rejtharová, Křenice – jak postupuje rekonstrukce veřejného  
                                           osvětlení ve Křenicích 
      starostka -  jsou vyměněna světla v části obce, mělo by být  
                           dokončeno v příštím týdnu 

16. Usnesení. 
Návrh na usnesení z dnešního zasedání přečetla zapisovatelka. 
Hlasování :   6  pro 

 
17. Závěr. 

Zasedání ukončila starostka obce v 19,45 hod.  Poděkovala všem za účast 
a popřála všem příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 
hodně zdraví a štěstí. Poděkovala též všem, za ozdobení vánočních 
stromečků na návsích v obcích Křenice, Přetín a Kámen. 

Zapsala :  Gabriela Bláhová 
 
………………………………………………..                                   ………………………………………… 
               ověřovatelé                                                                  Jana Vlčková 
Vyvěšeno :                                                                                 starostka obce 
Sejmuto   : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 



Usnesení 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 11.12.2015 od  18,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Úpravu programu . 
2. Ověřovatele zápisu p. Hanu Zdvořákovou a p. Josefa Hájka. 
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015. 
4. Rozpočet obce Křenice na rok 2016. 
5. Směrnice pro provedení inventarizace za rok 2015. 
6. Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. 
7. Smlouvu o pověření odborného lesního hospodáře. 
8. Finanční dar pro Záchrannou stanici zvířat ve Spáleném Poříčí ve výši 

1 000,- Kč. 
9. Pokácení stromu – lípy – v k.ú. Přetín. 
10. Smlouvu o zabezpečení, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování odpadů s firmou Pošumavská odpadová s.r.o. 
11. Kupní smlouvu na pozemek p.č. 292/3 v k.ú. Křenice. 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje : 
 

1. Návrh na vstup obce do společnosti Pošumavská odpadová s.r.o. 
 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 
 

1. Rozpočtová opatření č. 7, 8/2015. 
2. Připomínky a dotazy občanů v diskusi. 

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


