ZOZ 20221116

ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného
dne 16.11.2022 od 20,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně
Přítomni : Bc. Gabriela Daniela Chvalová, Jakub Lösch, Bc. Vlastimil Rejthar, Ing.
Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák, MVDr. Martin Zdvořák
Omluveni : Michal Frýba
Ověřovatelé : Ing. Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák
Zapisovatelka : Ing. Jiřina Kopfová
Program :

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání
3. Složení slibu člena zastupitelstva obce Křenice – náhradník
4. Volba předsedy kontrolního výboru
a) určení způsobu volby předsedy kontrolního výboru,
b) volba předsedy kontrolního výboru
5. Žádost - o odkup části pozemku p.č. 31/7 (k.ú. Křenice)
6. Žádost SÚSPK- o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8
odst. 1 ČNR č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění pozemek.p.č. 522/2 (k.ú. Křenice)
7. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
8. Diskuse
9. Souhrn usnesení a závěr

1) Zahájení
Zasedání zahájil starosta v 20:00. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že je
přítomno 6 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil
ověřovatele zápisu Ing. Antonína Wollnera a p. Jaroslava Zdvořáka. Dále určil
zapisovatelku Ing. Jiřinu Kopfovou.
Starosta p. Rejthar přečetl program zasedání a navrhl doplnit program o tyto
body:
Za bod 6) se vkládá:
Bod 7) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022
Ostatní body se číselně posouvají. Starosta dal hlasovat o takto upraveném
programu.
Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdrželi se

Usnesení č. 2022 –08 –01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání.

2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
Starosta přečetl jednotlivá usnesení z minulého zasedání OZ Křenice, které se
konalo 19.10.2022.

3) Složení slibu člena zastupitelstva obce Křenice - náhradník
Starosta přečetl znění slibu zastupitele obce Křenice,
náhradní člen
zastupitelstva složil svůj slib vyslovením slova „slibuji“. Toto stvrdil svým
podpisem jmenovitě Bc. Gabriela Daniela Chvalová. Viz. příloha – „Slib
zastupitele“.

Bez hlasování
Usnesení č. 2022 –08 –02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu člena
zastupitelstva obce Křenice.
4. Volba předsedy kontrolního výboru
a) určení způsobu volby předsedy kontrolního výboru,
Starosta obce navrhl veřejnou volbu.

Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdrželi se

Usnesení č. 2022 –08 –03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby předsedy
kontrolního výboru.

b) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru pí. Gabrielu Danielu Chvalovou.
Hlasování:

5 pro

0 proti

1 zdrželi se

Usnesení č. 2022 –08 –04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedou kontrolního výboru pí.
Gabrielu Danielu Chvalovou.

5) Žádost - o odkup části pozemku p.č. 31/7 (k.ú. Křenice)
Žádost byla podána majitelem sousedícího pozemku . Jedná se o výměru
přibližně cca 135m2.
Bez hlasování
Usnesení č. 2022 –08 –05
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o dokup výše uvedeného
pozemku.

6) Žádost SÚSPK- o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8
odst. 1 ČNR č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění pozemek.p.č. 522/2 (k.ú. Křenice)
Jedná se o 1ks vrba jíva – suchý, odumřelý strom.
Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdrželi se

Usnesení č. 2022 –08 –06
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pokácení dřevin rostoucích mimo les dle
§ 8 odst. 1 ČNR č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění pozemek.p.č. 522/2 (k.ú. Křenice).

7) Návrh rozpočtového opatření č. 6/2022

Jde o návrh rozpočtového opatření č. 6/2022, které bylo sestaveno dne
01.11.2022 a sleduje očekávané nové výdaje s odhadem do konce letošního
roku, které překračují kompetenci starosty na jednotlivou rozpočtovou položku.
Hlasování:

6 pro

0 proti

0 zdrželi se

Usnesení č. 2022 –08 –07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2022.

8) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti
Čj 387/22 = Informace o připravované rekonstrukci části distribuční
sítě NN v obci Kámen – potřebují součinnost ohledně plánů na kanalizační
síť.
Čj 390/22 = Rezignace na mandát člena zastupitelstva V.Chval – výplata
odchodného
Čj 396/22 = seminář o DTM – digitálně technické mapy od 1.7.2023
dopravní a technická infrastruktura ve vlastnictví obce
Čj 401/22 = žádost o finanční podporu Charitativní a pečovatelské
služby na rok 2023 – OCHK KT – 14tisíc – bude se tím zabývat na ZOZ
v roce 2023
Čj 403/22 = Volby prezidenta ČR 13.-14.1.2023 – prvotní informace
9) Diskuse
Obecní alej v Přetíně – od nemovitosti č.p. 40
Dotaz - občan : měl bych návrh na vytvoření obecní aleje na cestě z Přetína
směrem na Jalovčí. Každé dítě z Přetína by si mohlo vysadit svůj strom.
Odp. - starosta : děkujeme za námět – projednáme interně možnosti.
Cesta z Křenic ke včelínu (cesta do „Loušku“)
Dotaz - zastupitel : bylo by vhodné nechat prořezat cestu do Loušku.
Odp. - starosta : pošleme prořezat obecního pracovníka – projednáme interně
možnosti

„Edlovna“ – co je nového
Dotaz - občan : co je nového s Edlovnou ?
Odp. - starosta : cedule „Zákaz“ je nainstalována, nádvoříčko je kompletně
zbaveno náletů, hmota seštěpkována na mé vlastní náklady (hmotu jsem si
odvezl), zabezpečení děr ve střeše proti vtékající vodě. V plánu je schůzka
s projektantem na dotčeném objektu.
„Přetínský vánoční strom“ – co s ním
Dotaz - zastupitel : co bude s přetínským vánočním stromem ?
Odp. - starosta : letos naposledy bude osvětlen a příští rok jej odzdobíme. Strom
nevykazuje dobrý zdravotní stav. Nejspíše bude pokácen.
Pořízení tújí u požární nádrže v Křenicích
Dotaz – občan: je možné pořídit túje na zadní stranu pozemku u požární nádrže
– nyní za workoutovým hřištěm?
Odp. - starosta : ano, je to možné – projednáme se zastupiteli.
Čištění požární nádrže v Křenicích 2x ročně
Dotaz – občan: mám návrh na čištění PO 2x ročně.
Odp. - starosta : tento rok již nestihneme druhé čištění. Projednáme tuto
možnost na další rok s přípravami čištění PO. Jedná se o akce dobrovolné
realizované SDH Křenice. Je nutné členy SDH a dobrovolníky oslovit a sjednat
vhodné termíny.
Požární nádrž v Křenicích – akce Povodeň 2016
Dotaz – občan na občana : prosím o vysvětlení fakturovaných částek od
společnosti, která vykázala úklidové práce za to, co nevykonala.
Odp. - starosta : své osobní spory prosím řešte mimo obecní úroveň. Co se týče
obce, ta považuje záležitost za uzavřenou s tím, že nelze prokázat úmyslné
jednání.

10) Souhrn usnesení a závěr
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání ve 21:15.
Poděkoval všem za účast.
Digitálně podepsal Bc.
Vlastimil Rejthar
Datum: 2022.11.21 23:52:31
+01'00'

Zapsala : Ing . Jiřina Kopfová

………….…………………………………………
Ing.Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák
ověřovatelé

Vyvěšeno / e-deska:
Sejmuto: 15.12.2022

………….…………………………………………
Bc.Vlastimil Rejthar
starosta obce
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SOUHRN USNESENÍ
ze zasedání OZ obce Křenice konaného
dne 16.11.2022 od 20,00 hod. v kulturním zařízení v Přetíně
Usnesení č. 2022 –08 –01
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 2022 –08 –02
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva
obce Křenice.
Usnesení č. 2022 –08 –03
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje veřejný způsob volby předsedy
kontrolního výboru.
Usnesení č. 2022 –08 –04
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje předsedou kontrolního výboru
Bc. Gabrielu Danielu Chvalovou.
Usnesení č. 2022 – 08 –05
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí žádost o dokup výše uvedeného
pozemku.
Usnesení č. 2022 –08 –06
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje pokácení dřevin rostoucích mimo les dle
§ 8 odst. 1 ČNR č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny v platném znění pozemek.p.č. 522/2 (k.ú. Křenice).
Usnesení č. 2022 –08 –07
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 6/2022.

………….…………………………………………
Ing.Antonín Wollner, Jaroslav Zdvořák
ověřovatelé

………….…………………………………………
Bc.Vlastimil Rejthar
starosta obce
Digitálně podepsal Bc.
Vlastimil Rejthar
Datum: 2022.11.21
23:53:07 +01'00'

Vyvěšeno / e-deska:
Sejmuto: 15.12.2022
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