ZPRAVODAJ
Měsíčník pro Háje, Knihy, Libákovice, Osek, Plevňov, Řenče a Vodokrty
Číslo 12 – prosinec 2019 - zdarma do všech domácností - www.rence.cz
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím v tomto předvánočním čase. Dovolte, abych vás i tentokráte seznámila
s některými událostmi v obci.
Chtěla bych pozvat všechny občany na 9. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná
11. 12. 2019 v KZ Háje. Nejdůležitějším bodem programu bude projednání rozpočtu na rok 2020.
Návrh rozpočtu je sestaven jako schodkový, přičemž schodek bude zcela pokryt úsporami
z předešlých let. Výdajová strana bude ovlivněna zejména vysokými kapitálovými výdaji na
výstavbu inženýrských sítí v nové zástavbové zóně v Řenčích a náklady na další připravované
projekty. V případě, že se nám podaří najít vhodné dotační tituly a získat dotaci, bude se realizovat
rekonstrukce mostu ve Vodokrtech, oprava chodníku podél kostela a oprava další části místní
komunikace Řenče – Osek. Projednány budou též listopadové žádosti spolků o poskytnutí dotací
na volnočasové aktivity z rozpočtu obce.
Tento týden jsme podepsali smlouvu o dílo na veřejnou zakázku „Řenče – obytná zóna Z66 –
Z66a“ se zhotovitelem COLAS CZ, a. s. na zasíťování stavebních pozemků v Řenčích v celkové
částce 17.968.500 Kč. Termín dokončení je 31. 10. 2020. Parcely budou nabídnuty k prodeji po
kolaudaci inženýrských sítí. Žádosti o koupi zatím nepodávejte.
Podařilo se nám získat příslib dotace na vybudování hydrogeologických vrtů v Řenčích a
Libákovicích, rozhodnutí Státního fondu životního prostředí ČR jsme již obdrželi. Nyní
připravujeme soutěž na zhotovitele vrtů, zajišťujeme potřebná povolení a dokumenty pro uzavření
dotační smlouvy s fondem.
Upozorňujeme občany na změnu jízdního řádu od 15. 12. 2019. Nový jízdní řád jsme
připomínkovali, nicméně nám bylo vyhověno jen z části a došlo k doplnění některých spojů.
Bohužel na lince z Přeštic do Libákovic nebude jezdit večerní „osmička“, a to z důvodu malé
vytíženosti. Občané mohou využít spoj, který jede z Plzně a v Přešticích má zastávku ve 20:03
hodin a pokračuje směrem na Plevňov, Řenče a Vodokrty. Věnujte změnám pozornost.
Srdečně vás zvu na všechny společenské akce, které jsme pro vás s místními spolky připravili,
věřím, že si z bohaté nabídky v dnešním zpravodaji každý vybere. První adventní neděli vás již
tradičně zvu na vánoční jarmark do sálu v Řenčích a v neděli 15. prosince do kostela v Řenčích na
vánoční zpívání s pěveckým sborem Canto Colore.
V nabídce jsou i dva zájezdy na muzikály do Plzně a do Prahy, které mohou být i dobrým tipem
na vánoční dárek.
I v letošním roce pro vás připravíme již tradiční Vánoční zpravodaj, ve kterém rádi otiskneme
i vaše příspěvky. Doufám, že námi připravované akce, přispějí k příjemné předvánoční atmosféře
ve vašich domovech a alespoň na chvíli zlepší mezilidské vztahy.
Přeji vám klidný předvánoční čas a těším se na setkání s vámi.
Miloslava Loudová

INFORMACE
9. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŘENČE SE KONÁ
11. 12. 2019 OD 19:00 HODIN V KZ HÁJE
PROGRAM:
ZAHÁJENÍ
ZPRÁVA O ČINNOSTI Z MEZIDOBÍ ZASEDÁNÍ
HOSPODAŘENÍ OBCE K 30. 11. 2019
ROZPOČET OBCE ŘENČE NA ROK 2020
ROZPOČET ZŠ A MŠ NA ROK 2020
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA POSKYTNUTÍ DOTACE NA VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY Z ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2020
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŘENČE Č. 1/2019 – STANOVENÍ
SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A
ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM
ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ŘENČE
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŘENČE Č. 2/2019 – O MÍSTNÍM
POPLATKU ZE PSŮ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŘENČE Č. 3/2019 – O POPLATKU ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
PŘIJETÍ DOTACE ZE SFŽP ČR NA VRTY V LIBÁKOVICÍCH A ŘENČÍCH
ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ
SMLOUVA BUDOUCÍ KUPNÍ MEZI OBCÍ ŘENČE A MICHALEM HERRERO
OSTATNÍ NÁLEŽITOSTI
ZÁVĚR

Usnesení z osmého veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče,
konaného dne 20. listopadu 2019 od 19:30 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Řenčích
Zastupitelstvo Obce Řenče schvaluje:
1/8/2019
program 8. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Řenče, konaného dne 20. 11.
2019 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Řenčích
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0
2/8/2019
smlouvu o dílo na veřejnou zakázku “Řenče – obytná zóna Z 66 – Z 66a“ se
zhotovitelem COLAS CZ, a. s.
počtem hlasů pro 10, proti 0, zdržel se 0

SAMOVÝROBA A PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
Zájemci o samovýrobu v roce 2020 se mohou hlásit na obecním úřadě a na telefonu číslo
377 985 594 od 9. 12. 2019 do 11. 12. 2019, kde jejich žádost bude evidována a dále vyřízena
v souladu s platnou Směrnicí o způsobu hospodaření na lesních pozemcích a v lesních porostech.
Žádosti podané mimo uvedený termín nebudou vyřízeny. Počet žádostí je omezen na jednu trvale
obydlenou nemovitost označenou číslem popisným nebo evidenčním na jeden rok. Objem dřeva
výřezu přidělený jednomu zájemci se pohybuje přibližně kolem 5 prm. V současné době není nikdo
oprávněn v obecních lesích těžit a v případě, že zde bude přistižen, bude vše okamžitě řešeno
s Policií ČR.
V současné době obec stále přijímá žádosti o prodej palivového dřeva. Zájemci o koupi jsou
v souladu se směrnicí uspokojováni dle pořadí jejich přihlášení. Palivo mohou objednat též

vlastníci rekreačních objektů v katastru naší obce. V případě zájmu o koupi kontaktujte obecní
úřad na tel.: 377 985 594 nebo starostku na tel.: 603 810 622. Ceny za samovýrobu a palivové
dřevo pro rok 2020 zůstanou nezměněny.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
Stromky pro naše občany se budou prodávat v pondělí 16. 12. 2019 a ve středu 18. 12. 2019 od
8:00 do 10:00 a od 13:00 do 17:00 hodin na Obecním úřadě v Řenčích. Ceny: malý smrk = 60 Kč,
velký smrk = 80 Kč.

MUZIKÁL ELISABETH V PLZNI
Obecní úřad Řenče pořádá zájezd na nový muzikál „Elizabeth“ do divadla v Plzni na Novou scénu
v neděli 5. 1. 2020 od 14 hodin. Cena vstupenky je 490 Kč, doprava autobusem zdarma. Přihlášky
do 10. 12. 2019 u M. Loudové na telefonu 603 810 622.
Elisabeth je celosvětově úspěšný muzikál představující životní osudy proslulé císařovny Alžběty,
zvané Sisi, v nichž se prolínala láska, nenávist, radost i smrt. Romantický a zároveň tragický příběh
nekonformní manželky císaře Františka Josefa I. na konzervativním vídeňském dvoře odehrávající
se na pozadí dramatických událostí upadajícího rakouskouherského mocnářství. Podmanivý příběh
nešťastné ženy, která „pouze“ žila na nevhodném místě a v nevhodnou dobu.
Premiéra se konala 30. 11. 2019, režisérem představení je Lumír Olšovský.

MUZIKÁL KVÍTEK MANDRAGORY
Obecní úřad Řenče pořádá zájezd na muzikál „Kvítek mandragory“ do Prahy do divadla
Broadway v sobotu 25. 4. 2020 od 18 hodin. Odjezd bude přibližně v 10 hodin dopoledne. Cena
vstupenky je 699 Kč, pro účastníky po slevě 400 Kč a cena za dopravu je 150 Kč. Přihlášky do
15. 12. 2019 u M. Loudové na telefonu 603 810 622.
Kvítek mandragory je muzikálová komedie s hity Heleny Vondráčkové s překvapivou detektivní
zápletkou a ještě překvapivějším rozuzlením. Premiéra se konala 13. 3. 2019, scénáristou a
režisérem je Radek Baláž. Účinkují: Miroslav Etzler, Sagvan Tofi, Aleš Háma, Michal Novotný,
Josef Carda, Richard Genzer, Adéla Gondíková, Jana Boušková, Yveta Blanarovičová.

POZVÁNKY NA AKCE
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA VE VODOKRTECH
Ženy Vodokrty srdečně zvou všechny děti a dospělé na tradiční
Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v sobotu 7. 12. 2019 od 16
hodin na sále Kulturního zařízení Vodokrty.
Připravena je dětská diskotéka, čertovské i andělské zdobení
muffinů, vystoupení kouzelníka a očekává se návštěva Mikuláše s
andělem a čerty.
Těšíme se na vás.

VÁNOČNÍ AKADEMIE ZŠ A MŠ ŘENČE
Srdečně vás zveme na vánoční besídku,
která se uskuteční
ve čtvrtek 19. 12. 2019 od 16:30 hodin
v sále Kulturního zařízení Řenče.
Těší se na Vás žáci, děti a zaměstnanci školy a školky.
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