Zápis
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 16.9.2016 od 20,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně.
Přítomni :
Jana Vlčková, Hana Zdvořáková, Josef Hájek, Mgr. Jan Kacíř, Michal Frýba
Omluveni :
Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák
Zapisovatelka : Gabriela Bláhová DiS
Ověřovatelé : Hana Zdvořáková, Josef Hájek
Program :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Rozpočtové opatření č. 4,5/2016.
Schválení přijetí dotace na bleskovou povodeň od PK.
Schválení nákupu multifunkční tiskárny.
Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
Diskuse.
Usnesení.
Závěr.

1. Zahájení.
Zasedání zahájila starostka obce v 20,05 hod. Přivítala všechny přítomné, určila
zapisovatelku a navrhla ověřovatele zápisu p. Zdvořákovou a p. Hájka, kteří byli
jednomyslně schváleni všemi přítomnými zastupiteli. Zastupitelstvo je usnášeníschopné, je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Dále starostka přečetla
program zasedání, kde navrhla doplnění programu o body : za bod 5) se vkládá
bod 6) Nákup lesního pozemku p.č. 1073 v k.ú. Chudenice.
bod 7) Nabídka na odstranění směsného komunálního odpadu od firmy RUMPOLD.
Takto upravený program zasedání byl jednomyslně schválen všemi přítomnými
zastupiteli.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla usnesení ze zasedání, které se konalo 8.7.2016. Jednotlivé body
jsou průběžně plněny.
3. Rozpočtové opatření č. 4,5/2016.
Jednotlivá rozpočtová opatření přečetla starostka.
Rozpočet po úpravě k 31.8.2016 : Příjmy - 3 556 449,- Kč
Výdaje - 3 883 295,- Kč
Zastupitelé vzali na vědomí.

4. Schválení přijetí dotace na bleskovou povodeň od PK.
Starostka zažádala o dotaci na úklid po povodeni v obci Křenice, která zasáhla obec
dne 26.6.2016. Zaplavila se požární nádrž, přilehlý potok a místní komunikace.
Celkové náklady na čištění, odbahnění a bagrování činily 78 408,- Kč. Plzeňský kraj
poskytl dotaci na tyto náklady ve 100% výši. Zastupitelé schvalují přijetí této dotace.
Hlasování : 5 pro
Povodeň zasáhla i obec Přetín, ale jelikož se obec na úklidu nepodílela ( zasahovala
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chudenice ), nežádalo se o dotaci.
5. Schválení nákupu multifunkční tiskárny.
Starostka podala návrh na koupi nové tiskárny ( barevný tisk do formátu A3, skener a
další nové funkce ). Tiskárna, která je umístěna na OÚ je zastaralá ( cca 15 let ),
přestává plnit funkce co má. Byly poptávány i jiné firmy, ale stejný typ tiskárny měla
nejlevnější firma RICOH za cenu 48 279,- Kč. Byla nabídnuta i k pronájmu, ale obec by
za tento pronájem zaplatila o 10 000,- Kč více. Zastupitelé se dohodly na odkupu
tiskárny MP C2011SP RICOH za cenu 48 279,- Kč.
Hlasování : 5 pro
6. Nákup lesního pozemku p.č. 1073 v k.ú. Chudenice.
Jedná se o lesní pozemek, který je situován uprostřed našich lesů. Výměra činí 2,66
ha a paní nabídla k prodeji tento pozemek za cenu 150 000,- Kč. Bude udělán odhad.
p. Rejthar – jak je pozemek zalesněn ?
p. Frýba - pozemek je z větší části vykácen, zalesněno je cca 0,6 ha vzrostlými
stromy a částečně je tam mladý porost, bude se muset dozalesnit.
Velké stromy padají do našeho lesa, majitelka už nemůže těžit, ale pokud
by se pozemek sloučil s naším lesem, obec může vytěžit, takže by se
část vynaložených prostředků vrátila.
Zastupitelé schválili koupi tohoto pozemku za cenu 150 000,- Kč.
Hlasování : 5 pro
7. Nabídka na odstranění směsného komunálního odpadu od firmy RUMPOLD.
Firma RUMPOLD nabídla službu, odvoz komunálního odpadu od roku 2017 pro obec
Křenice. Po podrobnějším prostudování nabídky ( náklady na odvoz by byly pro obec
větší než od stávající firmy ), se zastupitelé rozhodly prozatím neměnit firmu na
odvoz komunálního odpadu, tudíž neschválit nabídku od firmy RUMPOLD.
Hlasování : 5 proti nabídce
8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
Informace : a) sběr nebezpečného odpadu se uskuteční dne 15.10.2016. Rozpis časů
je vyvěšen na úředních deskách.
b) popelnice se budou vyvážet každý týden od středy 19.10.2016

c) od 24.9.2016 každou sobotu od 13,00 hod se bude moštovat
v moštárně v Chudenicích
d) na pouť v Přetíně , tj. v neděli 25.9.2016 od 14,00 hod. se bude
sloužit mše v kapli sv. Václava
e) na pouť v Křenicích, tj. v neděli 2.10.2016 od 14,00 hod. se bude
sloužit mše v kapli Panny Marie
f) v sobotu 1.10.2016 se na fotbalovém hřišti v Křenicích uskuteční
turnaj mladších přípravek. p. Frýba a p. Lösch ze Sokola Křenice vedou
naše nejmladší sportovce, za což jim patří ten největší dík. Poděkování
též všem rodičům dětí za vstřícný přístup, čas a samozřejmě s tím
spojené i finanční náklady.
g) volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu ČR se budou konat
ve dnech 7.10.2016 – pátek od 14,00 – 22,00 hod.
8.10.2016 – sobota od 8,00 – 14,00 hod.
V případě 2.kola voleb do Senátu se budou konat :
14.10.2016 – pátek - od 14,00 - 22,00 hod.
15.10.2016 – sobota – od 8,00 - 14,00 hod.
Volební místnost bude umístěna na OÚ Křenice č.p. 14.
9. Diskuse.
a) p. Rejthar - do kontejnerů na BIO odpad se dává všechno možné, v Kameni tam
lidé nandali jablka, kontejner se nafoukl a odvozová firma jej
nemohla vyvézt, protože by se poškodil. Mají se tam dávat zbytky
jídel, ne celá zahrada.
starostka - opět nabádá občany, aby se tam nedávalo velké množství jablek
a větších větví, firma nevyveze a musí se to poté pracně ubírat
do pytlů.
b) starostka – volal p. Wachta, že mu p. Pošarová říkala, že by chtěla umístit zrcadlo
naproti výjezdu z jejich nemovitosti ( poslední nemovitost po pravé
straně při výjezdu na Křenice ). Nemovitost není trvale obydlená,
nebude se řešit.
c) p. Rejthar - v Kameni za čekárnou je větší pozemek, bylo by možno tam umístit
kontejnery na tříděný odpad, udělat novou desku buď z betonu nebo
z panelů
starostka - plocha za čekárnou by se dala využít, domluvíme se na povrchu
desky
d) p. Rejthar - žádá o koupi přívěsného vozíku za automobil, aby se nechal převážet
traktůrek a vyvážet posekaná tráva. Byl u firmy PEUGEOT, vyzvedl

prospekty, přinese na OÚ, abychom mohli prodiskutovat
starostka - bude se řešit příští zasedání
e) p. Behenský - zda-li se bude opravovat nádrž v Kameni. Chtělo by jí vypustit
a opravit čap a stěny, čistit by se nemusela, byla čištěna nedávno
starostka - nádrž by se opravit měla, možná i vyčistit, oslovíme firmy a na
základě nabídek se rozhodne. Jelikož je nádrž vedena jako
požární, letos se na opravu nevztahovali žádné dotace.
f) p. Rejthar - břehy potoka v obci Křenice od požární nádrže směrem k Újezdci
srovnat, hrboly, nejde tam sekat
10. Usnesení.
Návrh na usnesení ze zasedání přečetla zapisovatelka.
Hlasování : 5 pro
11. Závěr.
Zasedání ukončila starostka v 21,10 hod. Poděkovala všem za účast, popřála hodně
zdraví, spokojenosti. Ještě jednou pozvala všechny občany na nejbližší akce.

Zapsala : Gabriela Bláhová DiS

………………………………………………..
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

Usnesení
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 16.9.2016 od 20,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Obecní zastupitelstvo schvaluje :
1. Ověřovatele zápisu p. Hanu Zdvořákovou a p. Josefa Hájka a zároveň
program zasedání.
2. Přijetí dotace na bleskovou povodeň v obci Křenice dne 26.6.2016
od Plzeňského kraje ve výši 78 408,- Kč.
3. Nákup multifunkční tiskárny od firmy RICOH za cenu 48 279,- Kč.
4. Nákup lesního pozemku p.č. 1073 v k.ú. Chudenice za cenu 150 000,-Kč.

Obecní zastupitelstvo neschvaluje :
1. Nabídku na odstranění směsného komunálního odpadu od roku 2017 pro
obec Křenice od firmy RUMPOLD.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí :
1. Rozpočtové opatření č. 4,5/2016.
2. Došlou poštu a organizační záležitosti.
3. Připomínky občanů v diskusi.

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

