
ZOZ 20230227 

 

ZÁPIS ze zasedání obecního zastupitelstva obce Křenice konaného 
dne 27.02.2023 od 19,15 hod. v kulturním zařízení v Přetíně (bowling 
Vojtěch Chval) 
 
Přítomni :  Bc. Gabriela Daniela Chvalová, Michal Frýba, Jakub Lösch, Bc. Vlastimil 
Rejthar, Ing. Antonín Wollner, MVDr. Martin Zdvořák, Jaroslav Zdvořák 
 
Ověřovatelé : Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner 
Zapisovatelka : Ing. Jiřina Kopfová 

 

Program :  

1. Zahájení, určení ověřovatelů a zapisovatele  
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 
3. Rozpočtové opatření č. 7/2022 - závěrečné 
4. Žádost o dotaci - Oblastní charita Klatovy na rok 2023 
5. Žádost o dotaci - spolek TJ Sokol Křenice - činnost na rok 2023 
6. Žádost o dotaci - spolek TJ Sokol Křenice - akce na rok 2023 
7. Žádost o dotaci - spolek SDH Křenice - činnost na rok 2023 
8. Žádost o dotaci - spolek SDH Křenice - akce na rok 2023 
9. Žádost o dotaci - spolek Bowling Přetín - činnost na rok 2023 
10. Žádost o dotaci - spolek Bowling Přetín - akce na rok 2023 
11. Žádost o dar – ZŠ Švihov 
12. Schválení jednacího řádu obce Křenice 
13. Schválení spisového řádu obce Křenice 
14. Cenová nabídka -Stromy zhodnocení zdravotního stavu + prořez - 
Arboristé s.r.o. 
15. Dotace - Zdravá krajina 2023 
16. Cenová nabídka - výroba nábytku - Josef  Kubát 
17. Cenová nabídka - DTM - 40up s.r.o. 
18. Cenová nabídka - projekt VO Kámen - Energon Dobříš, s.r.o. 
19. Cenová nabídka - Pasport a energetická koncepce - Energon Dobříš, 
s.r.o. 
20. Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
21. Diskuse 
22. Souhrn usnesení a závěr  



 
  

1) Zahájení 
Zasedání zahájil starosta v 19,30 hod. Přivítal všechny přítomné, zkonstatoval, že 
je přítomno 7 členů zastupitelstva ze 7, takže jsou usnášeníschopní. Určil 
ověřovatele zápisu p. Michala Frýbu a Ing. Antonína Wollnera. Dále určil 
zapisovatelku Ing. Jiřinu Kopfovou. 
Starosta p. Rejthar přečetl program zasedání a navrhl doplnit program o tyto 
body: 
Za bod 19) se vkládá:  
 

Bod 20) Žádost o dotaci - spolek SDH Přetín - činnost na rok 2023 
 
Ostatní body se číselně posouvají. Starosta dal hlasovat o takto upraveném 
programu. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –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 28.12.2022. 

 
3) Rozpočtové opatření č. 7/2022 - závěrečné 

Rozpočtové opatření č. 7/2022 bylo sestaveno k 31.12.2022 s neomezeným 
limitem na položku – s ohledem na informovanost zastupitelstva s rozpočtovými 
zásahy v tomto rozpočtovém opatření 
Schváleno dle ZOZ ze dne 28.12.2022 - Usnesení č. 2022 - 09 – 04. 
 
pozn. Rozpočtové opatření 7/2022 bude přílohou k zápisu dnešního zasedání. 
 
Bez hlasování 
 
Usnesení č. 2023 –01 –02 
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 

 
4) Žádost o dotaci - Oblastní charita Klatovy na rok 2023 

Oblastní charita Klatovy (pečovatelská služba Chudenice) zaslala žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 14.000 Kč. 



Starosta navrhl oproti minulým rokům navýšit finanční příspěvek z 6.000 Kč na 
10.000 Kč. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –03  
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Oblastní charita 
Klatovy na rok 2023 ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2023. 
 

5) Žádost o dotaci - spolek TJ Sokol Křenice - činnost na rok 2023 
TJ Sokol Křenice podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 
Kč. 
 
Hlasování:    5  pro   0  proti   2  zdrželi se 
Pro  :  Bc. G.D.Chvalová, M.Frýba, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  J.Lösch, Bc. V.Rejthar 

 
Usnesení č. 2023 –01 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro TJ Sokol Křenice ve výši 
25.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2023. 
 

6) Žádost o dotaci - spolek TJ Sokol Křenice - akce na rok 2023 
TJ Sokol Křenice podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 
Kč. 
 
Hlasování:    5  pro   0  proti   2  zdrželi se 
Pro  :  Bc. G.D.Chvalová, M.Frýba, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  J.Lösch, Bc. V.Rejthar 

 
Usnesení č. 2023 –01 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory akcí 
spolků a neziskových organizací za rok 2023 pro TJ Sokol Křenice ve výši 10.000 
Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2023. 
 

7) Žádost o dotaci - spolek SDH Křenice - činnost na rok 2023 
SDH Křenice podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč. 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro  :  Bc. G.D.Chvalová, M.Frýba, J.Lösch, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 



Zdrželi se :  Bc. V.Rejthar 

 
Usnesení č. 2023 –01 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro SDH Křenice ve výši 
25.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2023. 
 

8) Žádost o dotaci - spolek SDH Křenice - akce na rok 2023 
SDH Křenice podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 15.000 Kč. 

 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro  :  Bc. G.D.Chvalová, M.Frýba, J.Lösch, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  Bc. V.Rejthar 

 
Usnesení č. 2023 –01 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory akcí 
spolků a neziskových organizací za rok 2023 pro SDH Křenice ve výši 15.000 Kč 
a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 5/2023. 
 

9) Žádost o dotaci - spolek Bowling Přetín - činnost na rok 2023 
Spolek Bowlinig Přetín podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
10.000 Kč. 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro  :  M.Frýba, J.Lösch, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  Bc. G.D.Chvalová 

 
Usnesení č. 2023 –01 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro spolek Bowling Přetín  
ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 6/2023. 
 

10) Žádost o dotaci - spolek Bowling Přetín - akce na rok 2023 
Spolek Bowling Přetín podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
15.000 Kč. 

 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro  :  M.Frýba, J.Lösch, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, MVDr. M.Zdvořák, J.Zdvořák 
Zdrželi se :  Bc. G.D.Chvalová 

 
Usnesení č. 2023 –01 –09 



Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory akcí 
spolků a neziskových organizací za rok 2023 pro spolek Bowling Přetín ve výši 
15.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 7/2023. 
 

11) Žádost o dar – ZŠ Švihov 

ZŠ Švihov požádala o finanční dar ve výši 24.000 Kč. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –10  
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o finanční dar ZŠ Švihov ve výši 
24.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 8/2023. 
 

12) Schválení jednacího řádu obce Křenice 

Ustanovení nového jednacího řádu obce Křenice. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nový jednací řád. 
 

13) Schválení spisového řádu obce Křenice 

Ustanovení nového spisového řádu obce Křenice. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nový spisový řád. 
 

14) Cenová nabídka -Stromy zhodnocení zdravotního stavu + prořez - 
Arboristé s.r.o. 
Společnost Arboristé s.r.o. vypracovala Projekt – „Arboristické ošetření 
významných stromů v obci Křenice“ – Základní plocha: Parčík u kaple Panny 
Marie, parc. č. : 20/1 v k. ú. Křenice vč. cenové nabídky ve výši 78.550 Kč bez DPH 
(95.045,5 Kč s DPH). 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –13 



Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku společnosti Arboristé 
s.r.o. na základě vypracovaného projektu  „Arboristické ošetření významných 
stromů v obci Křenice“. 
 

15) Dotace - Zdravá krajina 2023 

Na základě výše uvedeného bodu – Cenová nabídka od společnosti Arboristé 
s.r.o. - je vhodné zažádat o dotaci z Dotačního programu ZDRAVÁ KRAJINA 2023- 
Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů 
a stanovišť, arboristická ošetření významných stromů. Žádosti jsou přijímány od 
1. 3. 2023 do 15. 3. 2023, přes aplikaci eDotace. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního 

programu ZDRAVÁ KRAJINA 2023 - Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové 

rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření 

významných stromů. 

16) Cenová nabídka - výroba nábytku - Josef  Kubát 
Cenová nabídka od p.Josefa Kubáta na výrobu nábytku pro přesun knihovny do 
budovy OÚ Křenice ve výši 35.000 Kč DPH. Jedná se o knihovnu a rohový psací 
stůl. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –15 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku p. Josefa Kubáta na 

výrobu nábytku – knihovna a psací stůl ve výši 35.000 Kč s DPH. 

17) Cenová nabídka - DTM - 40up s.r.o. 
Cenová nabídka od společnosti 40up s.r.o. – jedná se o zaměření obecní 
infrastruktury pro potřeby DTM. 
DTM dohledání a zaměření - VO (veřejné osvětlení) – cena za MJ – 14.000 Kč 
DTM konsolidace dat - VO (veřejné osvětlení) – cena za MJ - 4.500 Kč 
DTM dohledání a zaměření – kanalizace – cena za MJ – 25.000 Kč 
Zhotovení mapového portálu. Provoz 1.200 Kč/měsíc 
*Konsolidace dat: převedení stávající dokumentace do formátu JVF DTM 
*Zaměření: geodetické zaměření všech pruvků sítě, u kanalizace otevření 
poklopů, zaměření dna šachet, zjištění průměrů potrubí kanalizace, 



fotodokumentace. Převod do formátu JVF DTM. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –16 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od společnosti 40up 

s.r.o. na konsolidaci dat a zaměření infrastruktury v majetku obce pro potřeby 

DTM. 

18) Cenová nabídka - projekt VO Kámen - Energon Dobříš, s.r.o. 
Cenová nabídka od společnosti Energon Dobříš, s.r.o. – jedná se o projektovou 
dokumentaci veřejného osvětlení v obci Křenice – místní části Kámen , ve výši 
60.000 Kč bez DPH. 
* přílož kabelového vedení veřejného osvětlení k projektu ČEZ Distribuce č. IE-
12-0008848. 
 
Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –17 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Energon 

Dobříš, s.r.o.  veřejného osvětlení v obci Křenice – místní části Kámen, ve výši 

60.000 Kč bez DPH. 

19) Cenová nabídka - Pasport a energetická koncepce - Energon Dobříš, 
s.r.o. 
Cenová nabídka od společnosti Energon Dobříš, s.r.o. – jedná se  o nabídku 
obsahující dva body: 

a) pasportizace veřejného osvětlení v obci Křenice – 25.000 Kč bez DPH. 
b) návrh energetického opatření stávajícího stavu veřejného osvětlení – 

15.000 Kč bez DPH. 
 

* Pasport veřejného osvětlení je nástrojem pro evidenci a vyhodnocení 
energetické náročnosti a hospodárnosti veřejného osvětlení. Základem pasportu 
je mapová evidence v digitální formě, do které se přenáší základní informace 
o trasách kabelových rozvodů či zapínacích a napájecích bodech. 

 
a) pasportizace veřejného osvětlení v obci Křenice – 25.000 Kč bez DPH. 
 

Hlasování:    7  pro   0  proti   0  zdrželi se 
 



Usnesení č. 2023 –01 –18 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Energon 

Dobříš, s.r.o. -  pasportizace veřejného osvětlení v obci Křenice – 25.000 Kč bez 

DPH. 

b) návrh energetického opatření stávajícího stavu veřejného osvětlení – 
15.000 Kč bez DPH. 
 

Hlasování:    0  pro   7  proti   0  zdrželi se 
 
Usnesení č. 2023 –01 –19 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje cenovou nabídku od společnosti 

Energon Dobříš, s.r.o. - návrh energetického opatření stávajícího stavu 

veřejného osvětlení – 15.000 Kč bez DPH. 

20) Žádost o dotaci - spolek SDH Přetín - činnost na rok 2023 
SDH Přetín podal žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč. 
 
Hlasování:    6  pro   0  proti   1  zdrželi se 
Pro  :  Bc.G.D.Chvalová, M.Frýba, J.Lösch, Bc. V.Rejthar, Ing. A.Wollner, MVDr. 
M.Zdvořák 
Zdrželi se :  J.Zdvořák 

 
Usnesení č. 2023 –01 –20 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro SDH Přetín ve výši 
25.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 9/2023. 
 
 

21) Ostatní došlá pošta a organizační záležitosti 
a) hasičský bál 
1.4.2023 se koná tradiční hasičský bál. K tanci a poslechu hraje kapela 
Skalanka. 
 
b) svoz Velkoobjemového odpadu : kontejnery 
středa 10.5. přistavení, pondělí 15.5.2023 stažení 
 
c) svoz Nebezpečného odpadu : kontejnery 
sobota 20.5.2023 – čas bude upřesněn 
 



d) dětský den – 17.6. nebo 24.6.2023 
dvoupatrový autobus možnost na 17.6. 
Mirakulum vs. Aquapark 
 

e) poutě – plán: 
Kámen  - 20.05. - 21.05.2023 
Pouťové atrakce u rybníka v Kameni + občerstvení. 
 
Přetín  - 23.09. - 24.09.2023 
Rybářské závody + dětský jarmark + občerstvení. 
Přetínská mše. 
 

Křenice  -  30.09. - 01.10.2023 
Pouťové atrakce + občerstvení. 
Křenická mše. 
 
Je nutné domluvit faráře na konání mší. 
 

f) územní plán nový čj KŘE/90/2023 

Územní plán je z roku 2010. Jeho aktualizace by měla probíhat v ideálním 
případě každé 4 roky, pokud je zapotřebí nějaké změny v užití pozemků. 
Tímto obec Křenice vyhlásí záměr na sběr požadavků z řad občanů pro 
potřeby územního plánu. 
 

g) túje k požární nádrži – 60ks čj KŘE/89/2023 

Zadní strana u workout hřiště – cca 30m. Je zapotřebí osázet tújemi, aby 
byla vytvořena přirodní stěna – živý plot. 
 

h) umístění uvítacích cedulí 
Vhodné umístění bude vytipováno. Umístění by poté mělo být realizováno 
v 1.polovině roku.  
 

i) dotace pro spolky 
Místní spolky, které obdrží dotace na činnost tímto prosíme o součinnost 
při obecních akcí – jak kulturních tak pracovních. 
 



22) Diskuse 
Oprava kanálu u nemovitosti Kámen č.p. 16 
Dotaz – občan – prostřednictvím starosty: voda vtékající do kanalizační šachty 
prosakuje do sklepení našeho domu. Prosíme o opravu této šachty.  
Odp. - starosta : zjistíme možnosti. Je více kanálů v našich obcích, které by bylo 
zapotřebí opravit. 
 
Vepřové hody 2023 
Dotaz – občan + zastupitel: budou vepřové hody jako v letech minulých ?  
Odp. - starosta : ano, ale je jisté, že aranžmá bude lehce odlišné oproti minulým 
rokům, neboť předtím byla tato akce zajišťována i pomoci soukromých 
prostředků bývalého zastupitele. Nyní by bylo vhodné akci přesunout z návsi ke 
kulturnímu zařízení v obci Přetín. Je zde sociální zázemí spolu s možností využít 
vnitřní prostory v případě špatného počasí. 
 
Vánoční stromy 
Dotaz – občan: vánoční strom v Přetíně – bude pokácen? 
Odp. - zastupitel : ano, zajistíme také odstrojení stromu. 
Odp. - starosta: zároveň by bylo vhodné najít umístění nového vánoční stromku. 
Odp. – občan + zastupitel : místo bychom již měli. 
Odp. - starosta: bude odstrojen i vánoční strom v Křenicích. Vánoční osvětlení by 
poté mohlo být použito na ozdobení kaplí v každé obci. Např. v Křenicích po 
arboristických zásazích bude kaple nádhernou dominantou obce. 
 
Ucpaný kanál u nemovitosti Přetín č.p.8 
Dotaz – občan: kanál je ucpaný u mého domu, prosím o vyčištění. 
Odp. - zastupitel : je možné použít techniku na propláchnutí. 
Odp. – místostarosta : zjistíme možnosti.  
 
Žlabovnice v obci Křenice směr Kámen – vpravo 
Dotaz – občan: žlabovnice je nutné nahradit chodníkem se sníženým vjezdem do 
nemovitostí. Nyní je vjezd do nemovitostí velice problematický. 
Odp. - starosta : budeme muset zjistit možnosti realizace.  
 
 
 
 
 



23) Souhrn usnesení a závěr 
Zapisovatelka přečetla souhrn usnesení. Starosta ukončil zasedání 21,15 hod. 
Poděkoval všem za účast. 
 
Zapsala : Ing Jiřina Kopfová 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner 

ověřovatelé 
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SOUHRN  USNESENÍ 
ze zasedání OZ obce Křenice konaného dne 27.02.2023 od 19,15 

hod. v kulturním zařízení v Přetíně (bowling Vojtěch Chval) 
 

Usnesení č. 2023 –01 –01 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje upravený program zasedání. 

Usnesení č. 2023 –01 –02  
Zastupitelstvo obce Křenice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2022. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –03 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o podporu Oblastní charita 
Klatovy na rok 2023 ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání 
veřejnoprávní smlouvy č. 1/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –04 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro TJ Sokol Křenice ve výši 
25.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 2/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –05 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory akcí 
spolků a neziskových organizací za rok 2023 pro TJ Sokol Křenice ve výši 10.000 
Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 3/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –06 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro SDH Křenice ve výši 
25.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 4/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –07 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory akcí 
spolků a neziskových organizací za rok 2023 pro SDH Křenice ve výši 15.000 Kč 
a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 5/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –08 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro spolek Bowling Přetín  
ve výši 10.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 6/2023. 
 



Usnesení č. 2023 –01 –09 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory akcí 
spolků a neziskových organizací za rok 2023 pro spolek Bowling Přetín ve výši 
15.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 7/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –10 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o finanční dar ZŠ Švihov ve výši 
24.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 8/2023. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –11 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nový jednací řád. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –12 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje nový spisový řád. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –13 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku společnosti Arboristé 
s.r.o. na základě vypracovaného projektu  „Arboristické ošetření významných 
stromů v obci Křenice“. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –14 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje podání žádosti o dotaci z Dotačního 

programu ZDRAVÁ KRAJINA 2023 - Dotační titul č. 1: Zvyšování druhové 

rozmanitosti, ochrana druhů, biotopů a stanovišť, arboristická ošetření 

významných stromů. 

Usnesení č. 2023 –01 –15 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku p. Josefa Kubáta na 
výrobu nábytku – knihovna a psací stůl ve výši 35.000 Kč. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –16 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od společnosti 40up 
s.r.o. na konsolidaci dat a zaměření infrastruktury v majetku obce pro potřeby 
DTM. 
 
Usnesení č. 2023 –01 –17 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Energon 
Dobříš, s.r.o.  veřejného osvětlení v obci Křenice – místní části Kámen, ve výši 
60.000 Kč bez DPH. 
 



Usnesení č. 2023 –01 –18 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Energon 

Dobříš, s.r.o. -  pasportizace veřejného osvětlení v obci Křenice – 25.000 Kč bez 

DPH. 

Usnesení č. 2023 –01 –19 
Zastupitelstvo obce Křenice neschvaluje cenovou nabídku od společnosti 

Energon Dobříš, s.r.o. - návrh energetického opatření stávajícího stavu 

veřejného osvětlení – 15.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 2023 –01 –20 
Zastupitelstvo obce Křenice schvaluje žádost o dotaci z programu podpory  
sportu, hasičů a neziskových organizací na rok 2023 pro SDH Přetín ve výši 
25.000 Kč a zároveň schvaluje sepsání veřejnoprávní smlouvy č. 9/2023. 
 
 

 
 
 
 
 

………….………………………………………… 
Michal Frýba, Ing. Antonín Wollner 

ověřovatelé 
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Bc.Vlastimil Rejthar 
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