Zápis
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 9.8.20l8 od 17,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Jana Vlčková, Vítězslav Chval, Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba,
Josef Hájek, Hana Zdvořáková
Omluveni : Mgr. Jan Kacíř
Zapisovatel : Gabriela Bláhová DiS
Ověřovatelé : Jaroslav Zdvořák, Michal Frýba

Přítomni :

1. Zahájení.

Program :

2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

3. Žádost DIAKONIE ČCE o dotaci na rok 2018.
4. Schválení nabídky na opravu chodníku v Přetíně.
5. Schválení nabídky na opravu požární nádrže v Kameni.
6. Nabídka na váňoční osvětlení v obcích.

7. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
8. Diskuse.
9. Souhrn usnesení a závěr.

1. Zaháiení.

Zasedání zahájila starostka v 17,15 hod. Přivítala všechny přítomné, zkonstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, takže jsou usnášeníschopní. Dále určila zapisovatelku p. Bláhovou a ověřovatele zápisu p. Frýbu
a p. Zdvořáka. Přečetla program zasedání a požádala o úpravu programu. Za bod
6) se vkládá bod 7) Schválení licenční smlouvy s Ochranným svazem autorským.
Ostatní body programu se posouvají.
Hlasování: 6 pro
Usnesení č. 2018 - 04 - Ol

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Starostka přečetla jednotli-vá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, které se
konalo 15.6.20l8.

3. Žádost DIAKONIE ČCE o dotaci na rok 2018.

Diakonie ČCE, středisko Západní Čechy požádalo obec o projednání a poskytnutí
finančního příspěvku z rozpočtu obce na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním služby centmm denních služeb Plamínek pro osoby s postižením, kterou
využívá l občan s trval'ým pobytem v naší obci. Zastupitelstvo rozhodlo o poskyt-

nutí dotace ve výši5 000,- Kč.-Po ukončení roku nám Diakonie ČCE zašle vyúčtování za poskytnuté služby. Hlasovalo pouze 5 přítomných zastupitelů.
Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2018 - 04 - 02

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace DIAKONII ČCE ve
výši 5 000,- Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 5/2018 s touto
organizacÍ.

4. Schválení nabídky na opravu chodníků v Přetíně.
Firma VEToP spol. s.r.o. zaslala nabídku na opravu chodníku v Přetíně. Celkové

náklady akce s DPH by měly činit 436 802,- Kč. Zastupitelstvo tuto nabídku
neodsouhlasilo z důvodu vysoké nabídkové ceny. Po úvaze se budeme domlouvat,
jak bude oprava probíhat.
Hlasování: 0 pro, 6 próti
Usnesení ě. 2018 - 04 - 03

Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje cenovou nabídkn firmy VEToP
spol. s.r.o. na opravu chodníku v obci Přetín.
5. Schválení nabídky na opravu požární nádrže v Křenicích.
Cenovou nabídku na vyčištění a opravu požární nádrže v Kmneni zaslal p.
Křenice. Celková cena služby činí 210 000,-Kč bez DPH. Mělo by být provedeno
do konce měsíce srpna 2018. Hlasovalo pouze 5 přítomných zastupitelů.
j

Hlasování: 5 pro
Usnesení č. 2018 - 04 - 04

Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od p.? ? i, Křenice,
na vyčištění a opravu požární nádrže v obci Kámen.
6. Nabídka na vánoční osvětlení v obcích.

Obdíželi jsme dvě nabídky. První přišla od slovenké firrny ORGECO spol. s.r.o.
a dmhá od firrny MK-mont iluminations s.r.o. Prvá firrna zaslala nabídku v eurech,
ale po přepočtu s vyšší cenou než české firmy. Dmhá firrna zaslala nabídku na
pronájem vánoční výzdoby. Jednotné dekory se pronajímají v sadách po 10 kusech.
Podmínkou pronájmu je instalace konektorů a úchytů na sloupy veřejného osvětlení, které nám v dalších letech zůstávají. Cena této služby je 15 000,-Kč bez DPH.
Pronájem jednotných dekoíoi je 13 000,- - 16 000,-Kč bez DPH za každý rok
(pronájem na 5 let ). Zastupitelé se domluvili, že pronájem prozatím akceptovat
nebudou, výzdoba by se zakoupila po sečtení jednotlivých možných míst v obcích.
Usnesení č. 2018 - 04 - 05

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí nabídky na vánoční osvětlení
v obcích od firem ORGECO spol. s.r.o. a MK-mont iluminations s.r.o.
7. Schválení licenění smlouvy s Ochranným svazem autorským.
OSA zaslala smlouvu na užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu

na rok 2018. Částka činí 2 911,-Kč.
Hlasování : 6 pro
Usnesení č. 2018 - 04 - 06

Zastupitelstvo obce Křenice Schvaluje licenění smlouvu s OSA na rok 2018.

8. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.

1 ) starostka přečetla výstrahu ČHMÚ na nebezpečí požárů pro Plzeňský kraj a
Nařízení Plzeňského kraje, kdy se zakazují tyto činnosti :
- rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (pálení klestu, spalování hořlavých
látek na volném prostranství atd. )
- kouření ( s výjirnkou elektronických cigaret )
- používání pyrotechnických výrobků
- používání jiných zdrojů zapálení, např. lampiony, pochodně
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů
spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení
- jízda motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace (nevztahuje se na vozidla určena pro práci v lesích a hospodářské činnosti, na polích, na
jízdu vozidel po polních cestách ke stavbám a rekreačnímu bydlení, jízdu vozidel
složek záchranného systému )
- používání létajících lampionů

Činnosti jsou zakázány na-těchto místech :
lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje
lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požám
plocha :zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny
vznÍcenÍ a šÍřenÍ poŽáru
sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m od jejich okraje
Usnesení č. 2018 - 04 - 07

Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí výstrahu ČHMÚ na nebezpečí
požárů pro Plzeňský kraj a Nařízení Plzeňského kraje.
2) v sobotu 29.9.2018 se budou konat íybářské závody na rybníce v Přetíně spolu
občerstvením. Děti se budou moci svést na koních, bude předvedena westernová
show s ukázkou kovbojského umění. Všechny srdečně zveme.
3) v neděli 30.9.20l8 bude sloužena mše svatá v kapli sv.Václava v Přetíně od 14,00
hod.

4) v neděli 7.l0.20l8 bude sloužena mše svatá v kapli Panny Marie v Křenicích
taktéž od 14,00 hod.
5) v pátek 5.10.2018 od 14,00 - 22,00 hod. a v sobotu 6.l0.20l8 od 8,00 - 14,00

hod. proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Volební místnost pro volebítí
okrsek Křenice se bude nacházet jako obvykle na obecním úřadu na návsi9. Diskuse.

l) p.

2) p.

- žulový patník za námi spadne do strouhy, je nahnutý
starostka - patník srovnáme. Budeme muset vybagrovat celou strouhu,
je zanešená, nahoře při vjezdu na polní cestu k Pískům
by se udělala záchytná jímka, jelikož právě z této ce sty
teče nejvíce vody a bahna do strouhy.
- máte podrobnější popis prací na vyčištění a opravu požárrtí nádrže
v Kameni ?

starostka - ne, máme pouze rozpis prací a celkovou částku za opravu

- byla vypsaná nabídka ?

P.

starostka - vypsaná nabídka nebyla, veřejná zakázka na služby je až od
2 000 000,-Kč, měl dělat Váš otec, nebylo s ním dořešeno
kam se bude vyvážet kal a bahno z nádrže. Nebudeme
si nechat vyvážet na obecní nebo dokonce cizí pozemek.
Do dnešní doby mě nikdo nedal žádnou nabídku, proto jsem
požádala p. , o vypracování cenové nabídky.
p. , ? a - kam se to bude vyvážet ?
. C - na Vysokou, na ekologickou likvidaci
P.
- v Kameni na zastávce u křižovatky jsem musel vytrhnout ze země
3) p.
železný koš, byl poškozený. Bylo by potřeba zavolat pojišt'ováka,
jsou tam vykopána skla v čekárně a jsou tam vosy.
starostka - na skla se podíváme, vosy zlikviduje p. ,
- zda-li je možné zveřejnit kandidátky na volby
4) p.
starostka - zatím není možné kandidátní listiny zveřejnit, kontrolují se
registračním úřadern. V našem volebním obvodu jsou známy
2 kandidátky - ALTERNATIVA s lídrem p.

t; Sdmžení nezávislých kandidátů s lídrem p. ,

. Po 18.8.20l8 budou kandidátky zveřejněny na
internetových stránkách Městského úřadu Klatovy.
10. Souhrn usnesení a závěr.

Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starostka ukončila zasedání v 18,00 hod.
Poděkovala všem za účast, popřála št'astnou volbu při volbách do zastupitelstva
obce, popřála hlavně hodně zdraví, spokojenosti a pozvala všechny na nejbližší
akce.

Zaspsala : Gabriela Bláhová DiS

oyěřovatelé

Jana Vlčková
starostka obce

Vyvěšeno :
S ej muto
Vyvěšeno na el.úřední desce :

Souhrnné usnesení

ze zasedání OZ Křenice konaného dne 9.8.20l8 od 17,00 hod.
v kulturním zařízení v Přetíně
Usnesení č. :

2018 - 04 - Ol - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.
2018 - 04 - 02 - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje poskytnutí dotace Diakonii

ČCE ve výši5 000,-Kč a zároveň sepsání veřejnoprávní smlouvy
č. 5/20 18 s touto organizací.

2018 - 04 - 03 - Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje cenovou nabídku firmy
VEToP spol. s.r.o. na opravu chodníku v obci Přetín.
2018 - 04 - 04 - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od p.
Křenice na vyčištění a opravu požární nádrže v obci Kámen.
2018 - 04 - 05 - Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí nabídky na vánoční
osvětlenf v obcích od firem ORGECO spol. s.r.o. a MK-mont
iluminations s.r.o.

2018 - 04 - 06 - Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje licenční smlouvu s OSA
na rok 2018.

2018 - 04 - 07 - Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí výstrahu na nebezpečí
požárů pro Plzeňský kraj a Nařízení Plzeňského kraje.

Vítězslav Chval

Jana Vlčková

místostarosta obce

starostka obce

Vyvěšeno :
Sejmuto :
Vyvěšeno na el.úřední desce :

