Č. j. KRE-827/2017-LV
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 10. 4. 2017

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 10. 4. 2017 od 19:00 hodin
na Obecním úřadě, Školní 535, Křenovice
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice (dále „ZO“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou
obce. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho konání byla
na úřední desce Obecního úřadu Křenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní, a to od 31. 3. – 10. 4. 2017. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední
desce.

1 Slib nového zastupitele
Vzhledem k rezignaci paní Reginy Kokešové na člena zastupitelstva obce k 31. 3. 2017
nejprve složil slib nový člen zastupitelstva – Michal Mádr, který ve volbách kandidoval za
Sdružení pro Křenovice. Starosta vyzval p. Michala Mádra, aby složil slib člena
zastupitelstva.
p. Mádr slib složil bez výhrad.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (ZO) konstatoval, že
je přítomno 11 členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92
odst. 3 zákona o obcích).

2 Technický bod
2.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ditu Hořavovou a pana Oldřicha Bartoška
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Křenovice určuje ověřovateli zápisu paní Ditu Hořavovou a pana
Oldřicha Bartoška.
Výsledek hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Zapisovatelkou určil předsedající paní Ludmilu Veselou.
2.2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Navržený program:
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1. Technický bod
2. Kooptace nového člena zastupitelstva obce Křenovice
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034402/001 se
společností E.ON
4. Rozpočtové opatření
5. Různé
6. Diskuze
7. Závěr
Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“ schválení dotací na služby sportovní haly
spolkům na r. 2017 a schválení podání Žádosti o zahájení pozemkových úprav za obec
Křenovice.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Jiné návrhy
nebyly podány. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání doplněný o návrh
starosty:
Navržený program:
1. Technický bod
2. Kooptace nového člena zastupitelstva obce Křenovice
3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030034402/001 se
společností E.ON
4. Rozpočtové opatření
5. Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy na služby
sportovní haly místním spolkům.
6. Žádost o zahájení pozemkových úprav za obec Křenovice.
7. Diskuze
8. Závěr
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

3 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030034402/001 se společností E.ON
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice,
kabel NN POLAMONT“. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 1 900,- Kč
bez DPH.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030034402/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN
POLAMONT“.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 3 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

4 Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením 1/2017.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření 1/2017. Rozpočtové
opatření je uloženo u účetní obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 4 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

5 Schválení poskytnutí dotací a uzavření veřejnoprávní smlouvy na
služby sportovní haly místním spolkům.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
čtyřem místním spolkům za úhradu služeb Sportovní haly pro rok 2017. Dotace bude
poskytnuta pro letošní rok zálohově, do 31. 3. 2018 spolky dotaci vyúčtují. Tento postup je
doporučen auditorkami JMK.
Předsedající navrhl, aby se o všech navržených příspěvcích hlasovalo v rámci jednoho
společného usnesení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje:
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1) Poskytnutí dotace ve výši 79 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, 683 52
Křenovice, IČ: 48838501
2) Poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice, IČ:
47411945,
3) Poskytnutí dotace ve výši 40 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 23, IČ:
65841042,
4) Poskytnutí dotace ve výši 105 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace s organizací KOS Křenovice, z.s., Palackého 423, 683 52
Křenovice, IČ: 67026478.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 5 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

6 Žádost o zahájení pozemkových úprav za obec Křenovice
Předsedající seznámil přítomné s informací, že obec Křenovice jako vlastník pozemků
v celkové výměře 401 203 m2 připravila Žádost o zahájení pozemkových úprav dle zákona č.
139/2002 Sb., o pozemkových úpravách k podání na Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro JM kraj, pobočka Vyškov.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
H. Procházková – žádost za obec je obdobou žádostí, které podepisují fyzické osoby.
V současné době jsou shromažďovány žádosti a průběžně jsou zasílány na Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj. Provedení pozemkových úprav je v souladu se
Strategickým plánem rozvoje obce, informace k pozemkovým úpravám byly zveřejněny
v Křenovickém zpravodaji a na webových stránkách obce, kde bylo zřízeno nové téma.
Jiné připomínky k návrhu nebyly vzneseny. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Žádost o zahájení pozemkových úprav dle
zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 6 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 1

7 Diskuze
p. Slabotínský M. – kolik % z celkové plochy pozemků dělají žádosti doposud podané na
pozemkový úřad, má ještě cenu dávat nové žádosti? Dotaz na možné výměny pozemků.
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H. Procházková – zatím je proces ve fázi shromažďování žádostí, informaci od pozemkového
úřadu jsme zatím neobdrželi, odhadujeme množství na 30-50%. Scelování pozemků a výměny
zatím neprobíhají – občané budou včas informováni.
p. Slabotínský M. – V jaké fázi je stavba komunikace ul. Jiráskova
Starosta – zatím nebylo vydáno stavební povolení. Termín realizace se bude odvíjet od vydání
stavebního povolení.
p. Slabotínský M. - Projektová dokumentace ul. Jiráskova neřeší napojení na ul. Brněnskou,
křižovatka je vzhledem k blízkosti přejezdu nebezpečná, ulice je úzká, nevyhnou se zde dvě
auta – v průjezdu brání vyvýšený obrubník a sloup.
L. Zvěřina – obec od SŽDC odkupuje část pozemku – zahrnuje i obrubník, rozměrové
parametry se určitě změní.
Slabotínský M. – jak bude řešeno napojení ul. Jiráskova na ul. Na Dolinách – řešení není
součástí projektu. V současné době dochází ke splavování hlíny z pole na ul. Jiráskovu.
M. Hladká – má dojem, že řešení křižovatky je v režii p. Říhy – mělo by být ošetřeno
v plánovací smlouvě.
Starosta – prověří plánovací smlouvu.
Paní Mazálková - připravuje obec na léto nějaké omezení v souvislosti s vodním
hospodářstvím a omezenými vodními zdroji pro napouštění bazénů vodou ze studní? Např.
vyhláškou, nebo nařízením o napouštění bazénů vodou z řadu? Stav podzemních zdrojů vody
je poslední roky velmi špatný.
Starosta - obec o regulaci zatím neuvažuje. Nemá pravomoc kontrolovat, jakou vodou jsou
bazény napouštěny
R. Svoboda – stav sucha se vyhlašuje na úrovni kraje, nicméně opatření jsou těžko
vymahatelná.
D. Hořavová, H. Procházková – napouštění bazénů v období sucha pitnou vodou je
neekonomické a hlavně neetické. Úprava vody do parametrů pitné vody je náročná a v období
sucha jsou občané vodárenskými společnostmi vyzýváni, aby neodčerpávali podzemní zdroje,
protože hrozí nedostatek pitné vody.
Paní Mazálková – upozornila, že u horního nádraží, na hřišti, které užívá RCD není
dodržována provozní doba – často je tam i ve 3.00 hluk. Kde si může stěžovat?
Starosta – je třeba se obrátit na policii.
p. Slabotínský M. – bude na ul. Na Dolinách vytvořeno stanoviště kontejnerů na tříděný
odpad? V minulosti se o tom uvažovalo.
L. Veselá – výhledově ano, ale sběrná hnízda jsou vytvářena vždy pro určité množství lidí a
v současné době v této lokalitě ještě nebydlí potřebný počet občanů.
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p. Slabotínský M. – dotaz na pozemek pod vysokým napětím v lokalitě Na Dolinách – údajně
paní Bílková mění tento pozemek s obcí.
Starosta – Obec nemá žádné informace, zatím nebyla nikým oslovena k jednání.
p. Slabotínský M. – bylo by možné na webových stránkách zřídit veřejnosti přístupný archiv
úřední desky?
M. Drápalová – To možné není, obec by porušila zákon. Na úřední desce jsou zveřejňovány
dokumenty pouze po dobu, kdy se k nim občané mohou vyjádřit, nebo kdy to ukládá zákon.
Paní Mazálková – v jaké fázi je zřízení parkovacích míst u horního nádraží? Bourala by se i
čistička, která je nefunkční?
R. Svoboda – obec podala na SŽDC žádost o prodej pozemků a nyní čeká na schválení své
žádosti parlamentem. Sama obec nyní nemůže nic dělat. V případě pozemků u dolního
nádraží trval převod cca 2 roky.

8 Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 10. 4. 2017 v 19:45
Zápis byl vyhotoven dne 18. 4. 2017
Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
……………………………
……………………………

Přílohy:
1. Slib člena zastupitelstva (M. Mádr)

6

