Zápis
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 22.9.2017 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Josef Hájek,
Hana Zdvořáková, Michal Frýba
Omluveni : Mgr. Jan Kacíř
Ověřovatelé : Michal Frýba, Jaroslav Zdvořák
Zapisovatel : Gabriela Bláhová DiS.
Program : 1.
2.
3.
4.

Zahájení.
Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s.
5. Žádost o vyjádření k projektu stavby a následné realizaci –
Křenice vedení NN.
6. Žádost o zpracování projektu na instalaci měřičů rychlosti
v obcích.
7. Nabídka na vypracování strategického rozvojového plánu obce.
8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
9. Diskuse.
10. Usnesení a závěr.

1. Zahájení.
Starostka zahájila zasedání v 18,15 hod. Přivítala všechny přítomné,
určila zapisovatele p. Bláhovou a ověřovatele zápisu p. Zdvořáka
a p. Frýbu. Zkonstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina zastupi telů, takže je zastupitelstvo usnášeníschopné. Poté přečetla program
zasedání, který byl jednomyslně schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva.
Hlasování : 6 pro
Usnesení č. 2017 – 04 – 01
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.
Starostka přečetla souhrn usnesení ze zasedání konaného dne 27.6.2017.
Jednotlivá usnesení jsou průběžně plněna.

3. Rozpočtové opatření č. 5/2017.
Rozpočtové opatření bylo sestaveno k 31.8.2017 a schváleno starostkou
obce.
Příjmy po úpravě rozpočtu - 3 907 538,- Kč
Výdaje po úpravě rozpočtu - 3 686 693,- Kč
Usnesení č. 2017 – 04 – 06
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2017.
4. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Jedná se o položení kabele NN do našeho pozemku od státní silnice
směrem k novostavbě p. Zdvořáka v Přetíně o celkové výměře cca
86 m2. Firma ČEZ nám poskytne plnění formou věcného břemene.
Hlasování : 6 pro
Usnesení č. 2017 – 04 – 02
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu s firmou ČEZ
Distribuce a.s.
5. Žádost o vyjádření k projektu stavby a následné realizaci – Křenice
vedení NN.
Starostka seznámila přítomné s plánkem realizace. Obec bude mít nějaké
připomínky ke stavbě, které bude chtít mít zapsané ve smlouvě. Závazné
stanovisko zašle obec až po dalším zastupitelstvu do konce roku 2017.
Usnesení č. 2017 – 04 – 03
Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o vyjádření k projektu
stavby a následné realizaci – Křenice vedení NN.
6. Žádost o zpracování projektu na instalaci měřičů rychlosti v obcích.
Ukazatele rychlosti by měly být umístěny na začátek obce Křenice
směrem od Kamene a na začátek obce Kámen směrem od Ježov. Na tyto
ukazatele rychlosti bychom chtěli po novém roce požádat o dotaci. Po
nabídkách jsme vybrali firmu SOFT – RADIO s.r.o. a informativní
ukazatele rychlosti Sierzega GR33-L ( jednodušší, bez SPZ ). Firma
zpracuje i podklady pod dotaci a revize. S firmou bude sepsána smlouva.
Hlasování : 6 pro
Usnesení č. 2017 – 04 – 04

Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu na instalaci měřičů
rychlosti v obci Křenice a Kámen od firmy SOFT – RADIO s.r.o., dodávku
a montáž těchto ukazatelů a sepsání smlouvy.
7. Nabídka na vypracování strategického rozvojového plánu obce.
Obec Křenice má vypracovaný jednoduchý strategický plán obce až do
roku 2018, který prozatím postačuje. V případě, že bychom chtěli žádat o
dotace např. Ministerstvo pro místní rozvoj, museli bychom mít
zpracován nový strategický rozvojový plán. Proto jsme nabídku prozatím
neschválili.
Hlasování : 6 proti
Usnesení č. 2017 – 04 – 05
Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku na vypracování strategického
rozvojového plánu obce.
8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a) Informace starostky ohledně veřejné vyhlášky na zastavení jiných
těžeb dřeva v lese než nahodilých do 31.12.2017 a zpracování těžeb
nahodilých do 31.3.2018. Vyhláška byla vydána Ministerstvem
zemědělství z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.
b) Informace starostky o konání mší v Přetíně a v Křenicích. V Přetíně se
bude konat v neděli 24.9. od 14,00 hod. v kapli sv.Václava. V Křenicích
se bude konat v neděli 8.10. od 14,00 hod. v kapli Panny Marie.
c) Informace starostky ohledně skartace. Státní okresní archiv
v Klatovech poslal upozornění, že obec skartaci neprovádí. Hrozí velká
pokuta.
d) Informace starostky – firma AVE sběrné suroviny poslala upozornění
na nefunkčnost mechanismu pro výsyp nádoby na papír v obci Křenice
- pokusíme se opravit.
e) Informace starostky ohledně konání rybářských závodů v Přetíně. Tato
akce se bude konat v sobotu 23.9.2017 od 13,00 hod.
f) Informace starostky ohledně voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Tyto volby proběhnou v pátek 20.10.2017 od 14,00
hod do 22,00 hod a v sobotu 21.10.2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Volební místnost je umístěna na OÚ Křenice na návsi v Křenicích.
g) Informace starostky ohledně sběru nebezpečných odpadů. Tato akce
se bude konat v sobotu 18.11.2017.Letáčky budou vyvěšeny.

9. Diskuse.
a) Starostka – informovala o pravěkém nálezu při výkopu základů pro
sušku obilí, navazující na památkově chráněný starý
špýchar. Našli se zlomky dvou hrubších v ruce robených
nádob v hloubce asi 1 metr. Jedná se o keramiku
z pozdní doby bronzové ( asi 3 000 let staré ) nebo
z rozhrání starší a mladší doby železné (asi 2 500 let staré).
Nález je nejspíše součástí pravěkého hrobu.
b) p. Behenský – zábradlí u nádrže v Kameni je rezavé, opravit šachtík
před p. Černou
starostka – zábradlí se opraví a natře, šachtík by se měl též
opravit
c) p. Francová – u naší zahrady je strouha opět zanešená, cesta ke
mlejnu s kanálem a rourou je také zanešená ( u vjezdu
na cestu ke mlýnu ), u čp. 8 je kanál taky zanešený
starostka - podíváme se na situaci se zanešením kanálů, vjezd
na cestu ke mlýnu by se měl opravit společně s
opravou cesty.
d) p. Behenský – bude se opravovat čap v nádrži v Kameni ? Voda přes
přes něj utíká, zda-li by bylo možno jej zabetonovat.
starostka – nádrž se bude opravovat i čistit, ale nejspíše
v příštím roce na jaře, teď už se to nestihne.
e) starostka - v Přetíně v tůni, která zásobuje vodou nádrž je od myší
provrtaný břeh a voda utíká pod silnici, bude se muset
na jaře taktéž opravit.
f) p. Behenský - na Hrádku se bude stavět vysílač ? Jak bude vysoký ?
starostka – na Hrádku bude firma Vodafone stavět vysílač
pro příjem signálu mobilních telefonů. Měl by být
cca 20 metrů vysoký. Stavět by se mělo začít na
jaře roku 2018.
g) p. Vlček – zrcadlo na konci obce směrem na Přetín je úplně vyvrácené.
starostka – zrcadlo se bude muset znovu zabetonovat, jelikož
do něj někdo najel a vyvrátil.

10. Usnesení a závěr.
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení z dnešního zasedání.
Starostka poděkovala všem za účast, popřála hodně zdraví a spokojenosti
Ukončila zasedání v 20,10 hod.

Zapsala : Gabriela Bláhová DiS.

…………………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 22.9.2017 od 18,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Usnesení č. 2017 – 04 – 01 – Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2017 – 04 – 02 - Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena a smlouvu o právu provést stavbu s firmou ČEZ Distribuce a.s.
Usnesení č. 2017 – 04 – 03 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost o
vyjádření k projektu stavby a následné realizaciKřenice vedení NN.
Usnesení č. 2017 – 04 – 04 - Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování projektu na instalaci měřičů rychlosti v obci Křenice
a Kámen od firmy SOFT-RADIO s.r.o., dodávku
a montáž těchto ukazatelů a sepsání smlouvy.
Usnesení č. 2017 – 04 – 05 - Zastupitelstvo obce neschvaluje nabídku na
vypracování strategického rozvojového plánu
obce.
Usnesení č. 2017 – 04 – 06 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5/2017.

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

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

