ZÁPIS
ze zasedání OZ Křenice konaného dne 15.12.2012 od 19.00 hod v kulturním zařízení v Přetíně.

Přítomni: p.Jana Vlčková,p.Josef Hájek,p.Jaroslav Zdvořák,,p.Hana Zdvořáková, p. Vítězslav Chval.
Omluveni : p.Michal Frýba, p.Mgr.Jan Kacíř-dostaví se dnes později.
Zapisovatelka: p.Eva Rejtharová
Ověřovatelé: p.Jaroslav Zdvořák, p.Vítězslav Chval
Program: 1./Zahájení.
2./Kontrola usnesení z min.zasedání OZ.
3./Úprava rozpočtu k 30.11.2012.
4./Rozpočet na rok 2013.
5./Směrnice pro provedení inventarizace.
6./Smlouva o zřízení věcného břemene.
7./Příspěvek na BABY BOX do Klatov.
8./Elektronické zabezpečení kaple P.Marie v Křenicích.
9./Prodej staveb.pozemku p.č.44 v KÚ Přetín.
10./Prodej ost.plochy p.č. 88/1 v KÚ Přetín.
11./Prodej les.pozemku p.č.1080/2 v KÚ Chudenice.
12./Obecně závazná vyhláška č.1/2012.
13./Obecně závazná vyhláška č.2/2012.
14./Obecně závazná vyhláška č.3/2012.
15./Žádost o pokácení stromů na p.č. 292/10 v KÚ Křenice a na p.č. 115/3 v KÚ Přetín.
16./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
17./Diskuse.
18./Usnesení.
19./Závěr.
Hlasování : 5 pro

1./Zahájení – schůzi zahájila a přítomné uvítala v 19.10 hod.starostka obce p.Jana Vlčková.Jmenovala

zapisovatelku p.Evu Rejtharovou a ověřovatelé zápisu p.Jaroslava Zdvořáka a p.Vítězslava Chvala.
Hlasování : 5 pro
2./Kontrola usnesení zasedání OZ z 22.9.2012 v Přetíně – přečetla p.Jana Vlčková, seznámila občany
s plněním bodů usnesení.
3./Úprava rozpočtu k 30.11.2012 – RO č.3 – p.starostka seznámila s úpravou příjmů a výdajů rozpočtu
- příjmy celkem před úpravou 3 182 429,- Kč, po úpravě 3 218 738,- Kč ;
- výdaje celkem před úpravou 2 341 907,- Kč, po úpravě 2 488 275,- Kč.
Hlasování : 5 pro
Pozn.: Již se dostavil člen OZ p.Mgr.Jan Kacíř.
4./Návrh rozpočtu na r.2013 - přečetla p.starostka, bude vyvěšen na vývěs.desce obce.Navržené příjmy
celkem : 2 473 850,- Kč, výdaje celkem : 2 294 849,- Kč.
Hlasování : 6 pro
5./Směrnice pro provedení inventarizace – přečetla p.starostka, seznámila občany s provedením
každoroční inventury majetku obce, složení komisí a jejich povinností.
Hlasování : 6 pro
6./Smlouva o zřízení věc.břemene – jednorázový poplatek 1000,- Kč – na poz.parc.č.306 v KÚ
Kř./p.Bc.Rejthar Vl./ - žádost o zřízení el.přípojky – popl.zaplatí firma .
Hlasování : 6 pro
7./Příspěvek na BABY BOX do Klatov – OZ se dohodlo na částce 1000,- Kč.
Hlasování : 6 pro
8./Elektronické zabezpečení kaple P.Marie ve Křenicích – starostka informovala o návrhu nákladů
ve výši cca 15 000,- Kč.
OZ bere na vědomí.
9./Prodej st.pozemku parc.č. 44 v KÚ Přetín – byl vyvěšen záměr na odprodej za cenu 22 040,-Kč
+ náklady. Do 13.10.2012 se mohli zájemci přihlásit na OÚ, nikdo se nepřihlásil. Pozemek
bude zaměřen a následně bude požádáno o vrácení obci.
Hlasování : 6 pro
10./Prodej ostatní plochy parc.č. 88/1 v KÚ Přetín – jedná se o cestu okolo mlýna na pozemky dozadu

- používá p.Wollner. OZ vyhlašuje záměr na odprodej této ostatní komunikace o výměře 541 m2
+ náklady s tím spojené.
Hlasování : 6 pro
11./Prodej lesního pozemku parc.č. 1080/2v KÚ Chudenice . OZ vyhlašuje záměr na odprodej tohoto
lesního pozemku o výměře 329 m2 + náklady s tím spojené.
Hlasování : 6 pro
12/ Obecně závazná vyhláška č.1/2012 – o místních poplatcích – a.) poplatky psi, b) popl.PDO.
Hlasování : 6 pro
13./Obecně závazná vyhláška č.2/2012 – o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Křenice.
Hlasování : 6 pro
14./Obecně závazná vyhláška č.3/2012 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování : 6 pro
15./Žádost o pokácení stromů na parc.č.292/10 v KÚ Křenice a na parc.č. 115/3 v KÚ Přetín –
- parc.č. 292/10 v KÚ Kř. – OÚ žádá o pokácení 1 ks stromu na zákopu naproti obecnímu úřadu
a na parc.č.115/3 v KÚ Př. – pokácení 3 ks jasanů před zahradou p. Svobody v Př.
Hlasování : 6 pro
16./Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti.
a./ - p.Vlčková J.- ZČE budou opravovat el.vedení u Kováříků, Pechanů a R.Tíkala – výměna
veřejného osvětlení na 2 sloupech.
b./ - p.Vlčková J.- nechá se udělat nový projekt na kanalizaci v obcích / Křenice, Kámen, Přetín /.
17./Diskuse:
a./ - p.Rejthar Vl. – nedávat ke kontejneru nesešlápnuté plastové lahve v pytlích, ale do kontejneru a
v každém případě sešlápnuté.
b./ - p.Vlčková J.- kontejner na sklo – bude provedena úprava, je-li nádoba naše – bude proříznut otvor
pro snazší manipulaci se sklem.
c./ - p.Vlčková J.- mše v kapli P.Marie ve Křenicích 8.12.2012 byla pěkná, zúčastnilo se asi 50 osob.
Vystoupil Rejchův komorní sbor z Chudenic, zúčastnil se i p.hrabě Czernin. Vysvěcení kaple tedy

proběhlo důstojně.
18./Usnesení – zapsala a přečetla zapisovatelka p.Eva Rejtharová
Usnesení bylo schváleno : 6 pro
19./Závěr- Schůzi ukončila starostka obce,p.Jana Vlčková v 21.00 hod. Poděkovala všem občanům a
spolkům v obci za spolupráci. Popřála veselé vánoce a do roku 2013 hodně zdraví, štěstí a klidu.

Zapsala: Eva Rejtharová
Dne : 11.1.2013

………………………………………
ověřovatelé

Vyvěšeno :
Sejmuto:
Vyvěšeno na el.úřední desce :

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

