
ZÁPIS 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  8.7.2016  od  20,00  hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
Přítomni :         Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba, 
                           Josef Hájek, Hana Zdvořáková 
Omluven :        Mgr. Jan Kacíř 
Zapisovatel :    Hana Zdvořáková 
Ověřovatelé :   Jaroslav Zdvořák,  Michal Frýba 
 
Program :         1. Zahájení. 
                           2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 
                           3. Rozpočtové opatření č. 3/2016. 
                           4. Žádost o poskytnutí příspěvku Diakonii, středisko Merklín  
                                na rok 2016. 
                            5. Schválení přijetí dotace na řešení havarijního stavu  
                                sportovních kabin v Křenicích od Plzeňského kraje. 
                            6. Schválení pověření starostky k oddávání. 
                            7. Schválení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene 
                                 na akci : Křenice č.p. 18 – vedení NN. 
                            8. Schválení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene 
                                 na akci : Křenice č.p. 51 – vedení NN. 
                            9. Schválení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene 
                                 na akci : Křenice č.p. 52 – vedení NN. 
                          10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 
                          11. Diskuse. 
                          12. Usnesení a závěr. 
 

1. Zahájení. 
Zasedání zahájila starostka, přivítala všechny přítomné, určila 
zapisovatelku p. Hanu Zdvořákovou. Zkonstatovala, že je přítomno 6 
zastupitelů ze 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Navrhla 
ověřovatele zápisu p. Jaroslava Zdvořáka a p. Michala Frýbu, kteří byli 
jednomyslně schváleni. Poté přečetla návrh programu zasedání, který byl 
taktéž jednomyslně schválen všemi přítomnými členy. 

 
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání. 

Minulé zasedání se konalo dne 13.5.2016 v kulturním zařízení v Přetíně. 
Usnesení přečetla starostka, jednotlivé body jsou průběžně plněny. 

 



3. Rozpočtové opatření č. 3/2016. 
S jednotlivými položkami seznámila občany starostka. 
Příjmy  - rozpočet po úpravě   -  3 556 449,-  Kč 
Výdaje – rozpočet po úpravě  -   3 601 413,-  Kč 
Zastupitelé vzali na vědomí. 

 
4. Žádost o poskytnutí příspěvku Diakonii, středisko Merklín na rok 2016. 

Diakonie si požádala o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10 000,-Kč 
k pokrytí nákladů spojených s běžným provozem sociální služby Plamínek 
pro osoby s postižením v Merklíně. Zastupitelé odsouhlasili dotaci ve výši 
5 000,- Kč na rok 2016 a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 
4/2016. 
Hlasování :  6   pro 

 
5. Schválení přijetí dotace na řešení havarijního stavu sportovních kabin 

v Křenicích od Plzeňského kraje. 
Starostka požádala kraj o poskytnutí dotace na tuto akci. Zastupitelstvo 
Plzeňského kraje dne 13.6.2016 schválilo dotaci na tuto akci v rámci 
dotačního titulu Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí 
Plzeňského kraje 2016 ve výši 300 000,- Kč. 
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z tohoto programu na akci : Řešení 
havarijního stavu sportovních kabin v Křenicích, ve výši 300 000,- Kč. 
Hlasování :   6   pro 

 
6. Schválení pověření starostky k oddávání. 

Zastupitelstvo obecního úřadu Křenice pověřuje starostku Janu Vlčkovou 
k oddávání. Současně stanovuje, že při významných příležitostech a 
občanských obřadech může užívat odznak, který má uprostřed velký 
státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. 
Dále schvaluje obřadní místnosti na území obce Křenice : 
1) Kaple Panny Marie v Křenicích 
2) Kaple sv. Václava v Přetíně 
Hlasování :  6   pro 

 
7. Schválení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci :  

Křenice č.p. 18 – vedení NN. 
V rámci rekonstrukce vedení NN firma postavila sloup NN na našem 
pozemku a přes naše pozemky vedla kabel NN, za což nám dává finanční 
kompenzaci ve výši 1 000,-Kč. Pozemky budou zatíženy věcným břemene 
Hlasování :   6   pro 



8. Schválení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci :  
Křenice č.p. 51 – vedení NN. 
V rámci rekonstrukce vedení NN firma vedla kabel NN přes naše 
pozemky, za což nám dává finanční kompenzaci ve výši 1 000,- Kč. 
Pozemky budou zatíženy věcným břemenem. 
Hlasování :  6   pro 

 
9. Schválení smlouvy s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci : 

Křenice č.p. 52 – vedení NN. 
V rámci rekonstrukce vedení NN firma vedla kabel NN přes naše 
pozemky, za což nám dává finanční kompenzaci ve výši 1 000,-Kč. 
Pozemky budou zatíženy věcným břemenem. 
Hlasování :   6   pro 

 
10. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti. 

1) Informace starostky ohledně možnosti odevzdávat upotřebený 
potravinářský olej a tuk do sběrných nádob ve sběrném místě – 
čekárna u obecního úřadu v Křenicích. Olej a tuk v PET lahvích nebo 
kanystrech  bude možno odevzdat v úředních hodinách obecního 
úřadu. 

2) Informace starostky o povodni dne 25.- 26.6.2016 v Křenicích. 
V důsledku velké přívalové vlny se splavilo seno z luk, ucpalo odtoky 
z požární nádrže a zaneslo potok vedle požární nádrže, která byla 
kompletně celá pod vodou. Tato nádrž byla jen několik málo dní před 
touto povodní vyčištěna, nabarvena a vymalována zvířátky. 
Starostka požádala Plzeňský kraj o úhradu prvotních nákladů na 
vyčištění a odbahnění požární nádrže, vyčištění odtoků a vybagrování 
potoka, odbahnění a vyčištění místní komunikace vedoucí k bytovce 
č.p.49. V případě zájmu se můžete podívat na fotografie požární 
nádrže před povodní a po povodni na naše stránky : www.krenice.cz. 

3) Informace starostky o založení Chumeckého mlýna – výpis z archivu 
muzea J.Dobrovského v Chudenicích. 

4) Starostka pozvala všechny děti na dětský bowlingový turnaj, který se 
bude konat 30.7.2016 od 10,00 hod. na bowlingu v Přetíně. 

5) Starostka pozvala všechny příznivce fotbalu na fotbalový turnaj 
„Memoriál Josefa Voráčka“, který se koná v sobotu 9.7.2016 od 13,00 
hod. na fotbalovém hřišti v Křenicích. 

 
 
 

http://www.krenice.cz/


11. Diskuse. 
a) p. Voráček -  světla veřejného osvětlení v Křenicích občas sepnou,  

                        občas ne, bylo by vhodné předělat soumrakový spínač 
                        na časový 
        starostka   -  požádá firmu, aby předělala 

 
b) p. Svoboda – bylo by třeba přivézt na dětské hřiště lavičky a stůl 

        starostka  -   jsou uloženy na bývalém obecním úřadu. Přiveze 
                               p. Frýba 

 
c) p. Vlček   -  zda-li se budou konat nějaké akce na poutě v Přetíně  

                    a v Křenicích 
       starostka  -    na pouť v Přetíně :    - v sobotu 24.9.2016 se budou  

                                                                            opět konat rybářské závody 
                                                                            s opékáním klobás 

- v neděli 25.9.2016 se bude 
od 14,00 hod konat mše 
v kapli sv. Václava 

                                                na pouť v Křenicích :  -  v neděli 2.10.2016 se bude  
                                                                                          od 14,00 hod. konat mše  
                                                                                          v kapli Panny Marie 
                                           v případě uskutečnění jiných akcí bude ještě upřesněno 
 

12. Usnesení a závěr. 
Zapisovatelka přečetla návrh na usnesení z dnešního zasedání, který byl 
jednomyslně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva. 
Starostka ukončila zasedání v 21,15 hod., poděkovala všem za účast, 
popřála hezké a příjemné prožití letních dnů a hodně zdraví. 

 
Zapsala :  Hana Zdvořáková 
 
 
 
    ………………………………………………….                                ……………………………………… 
                   ověřovatelé                                                               Jana Vlčková 
                                                                                                      starostka obce 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto    : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 



USNESENÍ 
ze zasedání OZ Křenice konaného dne  8.7.2016  od  20,00 hod. 

v kulturním zařízení v Přetíně 
 
 

Obecní zastupitelstvo schvaluje : 
 

1. Ověřovatele zápisu a navržený program zasedání. 
2. Dotaci Diakonii ČCE, středisko Merklín na rok 2016 ve výši 5 000,- Kč  

a sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2016. 
3. Přijetí dotace od Plzeňského kraje z programu Odstraňování havarijních 

stavů a naléhavé potřeby obcí na akci : Řešení havarijního stavu 
sportovních kabin v Křenicích, ve výši  300 000,- Kč. 

4. Pověření starostky k oddávání a určení obřadních místností : kaple sv. 
Václava v Přetíně a kaple Panny Marie v Křenicích. 

5. Smlouvu s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci : Křenice č.p. 18 
– vedení NN. 

6. Smlouvu s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci : Křenice č.p. 51 
– vedení NN. 

7. Smlouvu s firmou ČEZ o zřízení věcného břemene na akci : Křenice č.p. 52 
– vedení NN. 

 
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí : 

 
1. Rozpočtové opatření č. 3/2016. 
2. Ostatní došlou poštu a informace, připomínky občanů v diskusi. 

 
 
 
 
 

……………………………………………..                                  …………………………………… 
          Vítězslav Chval                                                              Jana Vlčková 
      místostarosta obce                                                         starostka obce 

 
 
 
Vyvěšeno : 
Sejmuto    : 
Vyvěšeno na el.úřední desce : 


