ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konané dne 19.2.2016 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni :

Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Hana Zdvořáková,
Mgr. Jan Kacíř, Josef Hájek, Michal Frýba

Ověřovatelé :

Jaroslav Zdvořák, Mgr. Jan Kacíř

Zapisovatelka :

Gabriela Bláhová

Program :

1. Zahájení.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
3. Rozpočtové opatření č. 9, 10/2015.
4. Schválení Programu podpory akcí spolků na rok 2016.
5. Schválení Programu podpory sportu, hasičů na rok 2016.
6. Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na územní dopravní
obslužnost.
7. Schválení žádosti o dotaci pro TJ Sokol Křenice.
8. Schválení žádosti o dotaci pro Spolek Bowling Přetín.
9. Schválení úpravy měsíčních odměn poskytované členům zastupitelstev
obcí.
10. Schválení osazení dopravního zrcadla na pozemku p.č. 345/9 v k.ú.
Křenice.
11. Vybudování terasy a přístavku na nářadí u sportovních kabin.
12. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
13. Diskuse.
14. Usnesení.
15. Závěr.

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka obce v 19,00 hod. Přivítala všechny přítomné, určila
zapisovatelku dnešního zasedání p. Gabrielu Bláhovou a podala návrh na ověřovatele
zápisu p. Jaroslava Zdvořáka a p. Mgr. Jana Kacíře, kteří byli jednomyslně schváleni
všemi přítomnými členy. Přečetla návrh programu a požádala o úpravu programu. Za
bod 11) se vkládají body : 12) Schválení opravy oken a zadních venkovních dveří v
budově č.p. 14.
13) Schválení přívodu el.energie ( kabelem ) z č.p. 48 do
sportovních kabin.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

14) Schválení nasvícení kaple Panny Marie v Křenicích
a vytvoření kopie oltářního obrazu Panny Marie do
kaple Panny Marie.
15) Nové záležitosti ohledně rekonstrukce kabin Křenice
- nesrovnalosti ve smlouvě, jiné skutečnosti, než bylo
domluveno (požádal o doplnění programu místostarosta).
Ostatní body programu se posouvají. Takto upravený program byl jednomyslně
schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla usnesení ze zasedání, které se konalo 11.12.2015 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně. Jednotlivé body jsou průběžně plněny.
Rozpočtové opatření č. 9, 10/2015.
Rozpočtové opatření č.9 schválila starostka obce dne 30.11.2015 a rozpočtové
opatření č. 10 dne 31.12.2015.
Příjmy v Kč – upravený rozpočet k 31.12.2015 : 3 716 779,- Kč
Výdaje v Kč – upravený rozpočet k 31.12.2015 : 3 917 937,- Kč
Schválení Programu podpory akcí spolků na rok 2016.
Program přečetla starostka. Spolky si mohou požádat o dotaci od 1.3.2016 do
30.11.2016. Formuláře k žádosti je možno vyzvednout na obci.
Hlasování : 7 pro
Schválení Programu podpory sportu, hasičů na rok 2016.
Program přečetla starostka. Sportovci a hasiči si mohou požádat o dotaci na činnost
od 1.3.2016 do 30.9.2016. Formuláře je možno vyzvednout na obci.
Hlasování : 7 pro
Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace na územní dopravní obslužnost.
Plzeňský kraj požádal o účelovou dotaci na územní dopravní obslužnost ve výši
7 720,- Kč. Jedná se o příspěvek na autobusovou dopravu. Návrh smlouvy byl
schválen.
Hlasování : 7 pro
Schválení žádosti o dotaci pro TJ Sokol Křenice.
Sokol Křenice požádal o dotaci na činnost na rok 2016 ve výši 25 000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo tuto žádost a zároveň schválilo sepsání veřejnoprávní
smlouvy č. 1/2016 se Sokolem Křenice.
Hlasování : 6 pro, 1 se zdržel hlasování
Schválení žádosti o dotaci pro Spolek Bowling Přetín.
Spolek požádal o dotaci na věcné ceny na akci „ bowlingový turnaj Přetín „ a na akci
„ bowlingový turnaj pro děti „ ve výši 5 000,- Kč.
Zastupitelstvo rozhodlo, že poskytne 2 000,- Kč na věcné ceny na akci „bowlingový
turnaj Přetín“ a 3 000,- Kč na věcné ceny pro děti na akci „bowlingový turnaj pro
děti“. Obec také uhradí cenu za jednotlivé hry pro děti. Zastupitelstvo zároveň
schválilo sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2016 se Spolkem.
Hlasování : 7 pro
Schválení úpravy měsíčních odměn poskytované členům zastupitelstev obcí.
Vláda schválila úpravu v odměňování členům zastupitelstev od 1.1.2016 o cca 3,5 %.
Zastupitelé neschválili úpravu svých odměn, ty zůstávají na stejné výši, jako jsou nyní.
Hlasování : 6 pro neschválení, 1 proti

10. Schválení osazení dopravního zrcadla na pozemku p.č. 345/9 v k.ú. Křenice.
Projektová dokumentace byla schválena Policií ČR, oddělení Klatovy a odborem
dopravy Městského úřadu Klatovy. Bude zajištěna větší bezpečnost při vyjíždění
z č.p. 24. Dodavatel dopravního zrcadla bude vybrán, osazení provedou členové
Sokola Křenice v rámci brigádnických hodin.
Hlasování : 7 pro
11. Vybudování terasy a přístavku na nářadí u sportovních kabin.
Jednalo by se o vybudování zděného přístavku u sportovních kabin místo stávající
plechové boudy a terasy před kabinami. Z důvodu poměrně velké investice do opravy
sportovních kabin se tato akce zatím realizovat nebude.
Hlasování : 6 pro nerealizaci, 1 se zdržel hlasování
12. Schválení opravy oken a zadních venkovních dveří v budově č.p. 14.
Jedná se o 3 okna v zadní místnosti a o venkovní plechové dveře, které vedou na
rampu. Okna i dveře jsou v havarijním stavu, je velký únik tepla. Zastupitelé schválili
pouze opravu, dodavatel bude vybrán následně.
Hlasování : 7 pro
13. Schválení přívodu el.energie ( kabelem ) z č.p. 48 do sportovních kabin.
El.energie bude přivedena z bývalé budovy obecního úřadu do kabin kabelem.
Stávající přívod bude zrušen, jelikož vede z budovy, která není v majetku obce.
Zhotovitel bude vybrán.
p. Pechan – jaký je plán s bývalou budovou obecního úřadu ?
starostka – bude se opravovat, do přední místnosti bude přestěhována knihovna.
Hlasování o přívodu el.energie : 7 pro
14. Schválení nasvícení kaple Panny Marie v Křenicích a vytvoření kopie oltářního
obrazu Panny Marie do kaple v Křenicích.
Jelikož kaple je dominantou obce a v nočních hodinách není vidět, zastupitelé se
rozhodli tuto kapli nasvítit alespoň jedním halogenem.
Starostka zajistí kopii oltářního obrazu Panny Marie. Originál obrazu je uložen
v okresním muzeu v Klatovech.
Hlasování : 7 pro
15. Nové záležitosti ohledně rekonstrukce kabin Křenice – nesrovnalosti ve smlouvě,
jiné skutečnosti, než bylo domluveno.
Místostarosta p. Chval byl pověřen starostkou vyřizováním veškerých věcí tj.
stavebním dozorem, dokladovými záležitostmi apod. ohledně opravy sportovních
kabin v Křenicích a přívodu el.energie do těchto kabin z č.p. 48. p. Chval se začal
v této věci angažovat a tvrdí, že něco jiného se řeklo na zastupitelstvu a něco jiného
je napsáno ve smlouvě. p. Hájek oponoval a ptal se, co jiného je ve smlouvě. Po
poměrně silné emotivní slovní přestřelce, bylo domluveno, že se p. Chval, p. Zdvořák,
p. Frýba, p. Zdvořáková a p. Hájek sejdou ve 14,00 hod. u kabin, a přímo na místě
budou řešit problémy. Toto bylo jednomyslně odhlasováno všemi přítomnými členy
zastupitelstva. Ale slovní napadání pokračovalo,
a na základě toho opustil zasedání p. Mgr. Kacíř ( v 20,30 hod. ).
16. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a) Starostka informovala občany, že v úterý 23.2.2016 byla pozvána do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR k oficiálnímu převzetí udělení znaku a vlajky obci
Křenice. Doprovod jí bude dělat místostarosta p. Chval.

b) Do datové schránky obce poslal p. Hájek žádost o stavební dozor na opravu kabin
– bylo vyřešeno pověřením starostky ( viz bod 15 ).
c) Starostka přečetla zprávu o stavu bezpečnostní situace a veřejného pořádku na
teritoriu obvodního oddělení Policie Švihov za rok 2015.
d) Starostka informovala občany o nabídce sběru nebezpečného odpadu, který se
bude konat 19.3.2016 dle časového harmonogramu na letácích.
e) Byl osloven pán, který se zabývá stavem mostů, aby nám provedl prohlídku
těchto staveb. Jedná se o dva mosty v Křenicích pod komunikací směrem
k bytovce č.p. 49. Objekt bývalého JZD ( silážní jímky, budovu OMD ) má
v pronájmu Plzeňská firma, která se zabývá dodávkou bioodpadu do tepláren.
Tento materiál naváží do jímek velmi těžkou technikou a mosty na tuto zátěž
nejsou stavěné. Proto jsme požádali o prohlídku a navrhli jsme omezení jízdy –
zákaz vjezdu všech vozidel s nosností nad 12 t. Tuto značku musí ještě schválit
Policie ČR a dopravní úřad Městského úřadu Klatovy.
p. Pechan – zda-li s firmou není nějaká domluva
starostka – není, řekli nám, že jinou přístupovou cestu nemají. Jiná cesta existuje,
jen by si museli upravit nájezd na pozemek.
f) Starostka podala informaci o poutích :
v Přetíně - 25.9.2016 - od 14,00 hod. mše svatá v kapli sv. Václava
v Křenicích – 2.10.2016 - od 14,00 hod. mše svatá v kapli Panny Marie
g) Starostka podala informaci o svěcení znaku a praporu obce Křenice :
v Křenicích - 16.4.2016 - od 14,00 hod. slavnostní nástup, mše svatá společně
se svěcením znaku a praporu v kapli
Panny Marie a následně pohoštění
v hostinci „ U Voráčků „ v Křenicích
h) Starostka určila jednotlivým zastupitelům tyto úkoly:
p. Vítězslav Chval
- kontrolovat zaměstnané občany a dávat podklady,
podněty pro veřejná zasedání
p. Jaroslav Zdvořák - kontrolovat techniku obce ( tj. traktůrek, sekačky, křovinořez, plotostřih a ostatní přístroje a nástroje )
p. Josef Hájek
- zajišťovat věci a práce technického rázu jako je bagrování např. potoků, veřejných prostranství, dovoz a rozhrnutí štěrku, zeminy, oprava kanalizace a podobné
práce. Jeho úkol bude kontrolovat p. Chval.
p. Hana Zdvořáková - bude chodit blahopřát občanům spolu se starostkou
a spolu budou zajišťovat obecní akce
p. Mgr. Jan Kacíř
- bude pomáhat při vytváření a psaní Křenického zpravodaje, pomáhat z žádostmi o dotace a bude prostředníkem mezi obcí a spolky
p. Michal Frýba
- má na starosti obecní lesy jako správce, bude se starat
o obecní zeleň, tj. stromy, křoviny a bude podávat
návrhy na pěstební opatření této zeleně
i) Starostka navrhla , že akce a práce do 20 000,- Kč bude zadávat starostka. Zastupitelé si vymínili pouze to, že o těchto akcích chtějí být informováni. Akce a práce
nad 20 000,- Kč budou vždy schváleny zastupitelstvem.

17. Diskuse.
a) Starostka informovala o tom, že je potřeba udělat odvodnění u domu č.p. 7
v Křenicích z důvodu prosakování vlhkosti z kanalizace do obytné části domu.
p. Rejthar - když se dělala nová kanalizace, přišlo se na to, že stará kanalizace
je pod domem
b) p. Janoušek - bylo by potřeba vybagrovat stoku před námi, je po povodni hodně
zanesená
starostka - tenhle kousek potoka by byl potřeba ještě dodělat, ostatní část
potoka je již vybagrována
p. Chval - ani nevím, že je to vybagrováno, chtěl bych o tom vědět
c) p. Rejthar – v Kameni u autobusové čekárny je rozbitý kryt kanálu
starostka - kryt kanálu ( litinový ) rozmačkalo auto, které vezlo p. Beranovi
dřevo, byla jsem zjednat nápravu, ale p. Beran mi neotevřel.
p. Chval přislíbil, že kanál obstará.
d) starostka - taktéž v Kameni pod kontejnery je potřeba odbagrovat zem a udělat
rovinu, jsou na svahu.
18. Usnesení.
Zapisovatelka přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání.
Hlasování : 5 pro , 1 se zdržel hlasování
19. Závěr.
Starostka ukončila zasedání v 21,15 hod. Poděkovala všem přítomným za účast,
popřála hodně zdraví a pracovních úspěchů do nového roku a omluvila se všem za
nevybíravá slova, která na dnešním zasedání padla. Taktéž zmínila, že je v realizaci
další číslo Křenického zpravodaje.

Zapsala : Gabriela Bláhová

……………………………………………..
ověřovatelé

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 19.2.2016 od 19,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1) Program Podpory akcí spolků na rok 2016.
2) Program Podpory sportu, hasičů na rok 2016.
3) Žádost a zároveň smlouvu o poskytnutí účelové dotace na územní dopravní
obslužnost ve výši 7 720,- Kč.
4) Žádost o dotaci pro TJ Sokol Křenice ve výši 25 000,- Kč a zároveň veřejnoprávní
smlouvu č. 1/2016.
5) Žádost o dotaci pro Spolek Bowling Přetín ve výši 5 000,- Kč, z toho 2 000,- Kč na
„turnaj Bowling Přetín“ a 3 000,-Kč na „bowlingový turnaj pro mládež“ a zároveň
veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016.
6) Osazení dopravního zrcadla na pozemku p.č. 345/9 v k.ú. Křenice.
7) Opravu oken a zadních venkovních dveří v budově č.p.14.
8) Vybudování přívodu el.energie (kabelem) z č.p. 48 do sportovních kabin.
9) Nasvícení kaple Panny Marie v Křenicích a vytvoření kopie oltářního obrazu Panny
Marie do kaple v Křenicích.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:
1) Úpravy měsíčních odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí.
2) Vybudování terasy a přístavku na nářadí u sportovních kabin.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1) Rozpočtové opatření č. 9,10/2015.
2) Informace v ostatní došlé poště a organizačních záležitostech.
3) Připomínky a dotazy občanů v diskusi.

…………………………………………

……………………………………..

Vítězslav Chval

Jana Vlčková

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

