
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, 

konaného dne 4. 11. 2014 od 19:00 hodin v sále na Václavské ulici 
 

Zahájení zasedání 

Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Jaromírem Konečným („dále jako „předsedající“). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta 

uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 

obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Křenovice zveřejněna v souladu se zákonem po 

dobu nejméně 7 dní, a to od 27. 10. 2014 do 4. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů 

zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 10 členů zastupitelstva (z celkového 

počtu 11 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). Omluvil se Ing. Radim Svoboda z pracovních důvodů. 

Složení slibu členy ZO 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 

platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 

2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji 

funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Křenovice a jejích občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 

pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Kamilu Mazálkovou a Ing. Marii 

Hladkou, zapisovatelem navrhl Mgr. Reginu Kokešovou. 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 Kamilu Mazálkovou a Ing. 

Marii Hladkou a zapisovatelem Mgr. Reginu Kokešovou. 

Výsledek hlasování: pro 10  proti 0  zdržel se 0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 



2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou 

členům ZO a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

Navržený program: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Křenovice 

4. Volba starosty a místostarosty 

4.1.  Určení počtu místostarostů 

4.2.  Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

4.3.  Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

4.4.  Volba starosty 

4.5.  Volba místostarosty 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

5.1.  Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

5.2.  Volba předsedy finančního výboru 

5.3.  Volba předsedy kontrolního výboru 

5.4.  Volba členů finančního výboru 

5.5.  Volba členů kontrolního výboru 

6. Zřízení dalších výborů zastupitelstva 

7. Volba předsedů a členů dalších výborů zastupitelstva 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 

o obcích) 

9. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu (§ 102 zákona o obcích) 

10. Dar obce Křenovice na zajištění charitní ošetřovatelské služby 

11. Rozpočtové opatření 

12. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice 

13. Stanovisko Zastupitelstva obce Křenovice k záměru výstavby Křenovické spojky 

14. Různé 

15. Diskuse 

16. Závěr 

Návrhy na doplnění programu vznesl předsedající:  

Navrhl přesunout bod č. 4.2. „Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat 

jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)“ nově za bod „Volba místostarosty“.  Dále 

navrhl spojit projednání bodu č. 6. Zřízení dalších výborů zastupitelstva a 7. Volba předsedů a 

členů dalších výborů zastupitelstva. V bodu Různé navrhuje projednat pověření členů 

zastupitelstva oprávněných oddávat a schválení komise pro vyřazování majetku. Další návrhy 

na doplnění nebyly vzneseny.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající 

dal hlasovat o návrhu programu doplněného o předložené návrhy. 



 

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Křenovice 

4. Volba starosty a místostarosty 

4.1. Určení počtu místostarostů 

4.2. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

4.3. Volba starosty 

4.4. Volba místostarosty 

4.5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

5.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

5.2. Volba předsedy finančního výboru 

5.3. Volba předsedy kontrolního výboru 

5.4. Volba členů finančního výboru 

5.5. Volba členů kontrolního výboru 

6. Zřízení dalších výborů zastupitelstva a volba předsedů a členů dalších výborů 

zastupitelstva 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

8. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu (§ 102 zákona o obcích) 

9. Dar obce Křenovice na zajištění charitní ošetřovatelské služby 

10. Rozpočtové opatření 

11. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice 

12. Stanovisko Zastupitelstva obce Křenovice k záměru výstavby Křenovické spojky 

13. Různé 

13.1. Schválení oddávajících 

13.2. Schválení komise pro vyřazování majetku 

14. Diskuse 

15. Závěr 

Výsledek hlasování: pro  10  proti 0   zdržel se 0  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 



3. Schválení jednacího řádu Zastupitelstva obce Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné se změnami v návrhu jednacího řádu, které vycházejí ze 

změn zákona o obcích. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal 

předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro 10   proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

4. Volba starosty a místostarosty 

4.1. Určení počtu místostarostů:  

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 

nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: pro 10   proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

4.2. Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty 

veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ZO. V případě tajné volby 

budou hlasy jednotlivými členy ZO odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou 

předsedajícím spočítány a případným členům ZO bude umožněno výsledek zkontrolovat. 

Předsedající vyzval členy ZO k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné 

návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých 

kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení 

konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

4.3. Volba starosty: 

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 

následující návrhy: Mgr. Kokešová navrhla zvolit do funkce starosty p. Jaromíra Konečného, 

DiS. Jiné návrhy podány nebyly.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 



Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí starostou pana Jaromíra Konečného, DiS. 

Výsledek hlasování: pro  9    proti 0    zdržel se  1 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

4.4. Volba místostarosty: 

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány 

následující návrhy: Předsedající p. Konečný navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Petra 

Maděru. Jiné návrhy podány nebyly. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí místostarostou pana Petra Maděru. 

Výsledek hlasování: pro  9  proti  0  zdržel se 1 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

4.5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve 

smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající dále uvedl, že bude 

mít pracovní poměr ukončen k 30. 11. 2014, proto navrhuje k tomuto datu schválit uvolnění 

při výkonu funkce, do té doby by byla funkce vykonávána jako neuvolněná.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Křenovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

s platností od 1. 12. 2014. 

Výsledek hlasování: pro 10   proti 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů 

předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo 

určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 

finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 

výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen 



člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

5.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 

finanční výbor bude mít pět členů a kontrolní výbor tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Křenovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor 

bude mít pět členů a kontrolní výbor tři členy. 

Výsledek hlasování: pro 10   proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

5.2. Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Marii Hladkou. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí předsedou finančního výboru Ing. Marii Hladkou. 

Výsledek hlasování: pro  10   proti 0   zdržel se 0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

5.3. Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Ditu Hořavovou. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí předsedou kontrolního výboru p. Ditu Hořavovou. 

Výsledek hlasování: pro  10   proti 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

5.4. Volba členů finančního výboru 

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy:  



Předsedkyně finančního výboru Ing. Marie Hladká navrhla zvolit do funkce člena 

kontrolního výboru paní Růženu Doležalovou, paní Pavlu Tauberovou, Mgr. Davida Póče a 

Ing. Michala Mádra.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí členy finančního výboru paní Růženu Doležalovou, 

paní Pavlu Tauberovou, Mgr. Davida Póče a Ing. Michala Mádra. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

5.5. Volba členů kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru. 

Byly podány následující návrhy:  

Předsedkyně kontrolního výboru p. Dita Hořavová zvolit do funkce člena kontrolního 

výboru paní Lenku Pojzlovou a paní Evu Kramčíkovou. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí členy kontrolního výboru paní Lenku Pojzlovou a 

paní Evu Kramčíkovou. 

Výsledek hlasování: pro 10     proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

6. Zřízení dalších výborů zastupitelstva a volba předsedů a členů dalších 

výborů zastupitelstva 

Předsedající úvodem tohoto bodu programu informoval o možnosti zřídit další výbory 

zastupitelstva jako iniciativní a kontrolní orgány ZO (podle § 117 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl zřízení následujících výborů ZO včetně jejich předsedů a počtu členů 

těchto výborů: 

1) Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus, pětičlenný, předseda Ing. Hana 

Procházková 

2) Výbor pro životní prostředí, tříčlenný, předseda paní Marcela Drápalová 

3) Stavební výbor, tříčlenný, předseda pan Petr Maděra 

4) Výbor pro záležitosti občanů, tříčlenný, předseda paní Kamila Mazálková 

5) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, pětičlenný, předseda Mgr. 

Regina Kokešová 



6) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, tříčlenný, předseda p. Oldřich Bartošek 

7) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, tříčlenný, předseda Bc. Lukáš Zvěřina 

Záležitosti týkající se výboru pro rozvoj obce, který působil v předchozím volebním 

období, převezme zčásti výbor pro územní rozvoj a urbanizmus a zčásti výbor pro obnovu 

památek a cestovní ruch, zodpovědnosti a koordinaci související s naplňováním Strategie 

rozvoje obce převezme starosta obce. Zřízení dopravního výboru zastupitelstva bude 

projednáno na dalším zasedání, za přítomnosti Ing. Svobody. 

Dále vyzval předsedající k navržení členů výborů. Navržení předsedové jednotlivých 

výborů navrhli následující členy výborů: 

1) Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus, Ing. Hana Procházková navrhuje tyto 

členy: Ing. Eva Hrnčířová, Mgr. Ing. Jan Majer, Mgr. Pavel Mikšů, Jiří Morávek. 

2) Výbor pro životní prostředí, paní Marcela Drápalová navrhuje tyto členy: Ing. 

Pavel Šťasta, PhD., Mgr. Petr Andrýsek 

3) Stavební výbor, pan Petr Maděra navrhuje tyto členy: Bc. Filip Slabotínský, 

Jaromír Konečný, DiS. 

4) Výbor pro záležitosti občanů, paní Kamila Mazálková navrhuje tyto členy: Jitka 

Svobodová, Hana Doležalová 

5) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, Mgr. Regina Kokešová 

navrhuje tyto členy: Zuzana Schořová, Mgr. Dana Tománková, Lucie Zourková, 

Petr Maděra 

6) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, p. Oldřich Bartošek navrhuje tyto 

členy: Ing. Denisa Klimková a MUDr. Michael Doubek 

7) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, Bc. Lukáš Zvěřina navrhuje tyto členy: 

Stanislav Vild, Jan Matula 

Jiné návrhy podány nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Křenovice zřizuje následující výbory, stanoví počet členů výborů a 

volí jejich předsedy: 

1) Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus, pětičlenný, předseda Ing. Hana 

Procházková, členové Ing. Eva Hrnčířová, Mgr. Ing. Jan Majer, Mgr. Pavel 

Mikšů, Jiří Morávek. 

2) Výbor pro životní prostředí, tříčlenný, předseda paní Marcela Drápalová, 

členové Ing. Pavel Šťasta, PhD., Mgr. Petr Andrýsek. 

3) Stavební výbor, tříčlenný, předseda pan Petr Maděra, členové Bc. Filip 

Slabotínský, Jaromír Konečný, DiS. 

4) Výbor pro záležitosti občanů, tříčlenný, předseda paní Kamila Mazálková, 

členové Jitka Svobodová, Hana Doležalová. 



5) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, pětičlenný, předseda Mgr. 

Regina Kokešová, členové Zuzana Schořová, Mgr. Dana Tománková, Lucie 

Zourková, Petr Maděra. 

6) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, tříčlenný, předseda p. Oldřich 

Bartošek, členové Ing. Denisa Klimková a MUDr. Michael Doubek. 

7) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, tříčlenný, předseda Bc. Lukáš Zvěřina, 

členové Stanislav Vild, Jan Matula. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům ZO byla v souladu s § 72 zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce poskytována měsíční odměna za 

výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 300 Kč, a to ode dne jejich zvolení do 

funkce předsedy výboru zastupitelstva. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon 

neuvolněné funkce místostarosty obce ve výši 10 000 Kč, rovněž od dne přijetí usnesení o 

této odměně. Dále požádal zastupitelstvo předložení návrhu odměny za výkon funkce starosty 

na dobu, po kterou bude funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. Mgr. Regina 

Kokešová navrhla přiznat tuto odměnu v plné výši dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o 

odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, tedy 0,6 

násobek měsíční odměny pro uvolněného člena zastupitelstva ve funkci starosty (60 % 

z částky 44 218 Kč, cekem 26 531 Kč). Všechny uvedené částky jsou vyčísleny jako hrubá 

mzda. 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Křenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví: 

1) Odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 300 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru. 

2) Odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

ve výši 10 000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 

místostarosty. 

3) Odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 

26531 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty 

do 30. 11. 2014. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti 0    zdržel se  0  

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 



8. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu (§ 102 zákona o 

obcích) 

Předsedající navrhl zvýšení počtu pracovníků obecního úřadu z 3 na 4, přičemž zvýšením 

bude umožněno vytvoření nové pracovní pozice, spojené jak s činností úřadu v přenesené 

působnosti, tak zejména s agendou týkající se samostatné působnosti obce. V rámci 

profesionalizace činnosti úřadu navrhuje zřídit funkci tajemníka obecního úřadu, vzhledem ke 

skutečnosti, že uvolnění členové zastupitelstva vykonávali doposud poměrně mnoho činností, 

které by měl zajišťovat profesionální úředník. Z toho důvodu byl také dán návrh na uvolnění 

ve funkci pouze pro jednoho člena zastupitelstva (starostu), prostředky na druhého 

uvolněného člena zastupitelstva mohou být využity na pokrytí nově zřizované pracovní 

pozice. Předsedající stručně seznámil přítomné s návrhem agend obecního úřadu a obce, které 

by měl tajemník zajišťovat, a se základními předpoklady pro obsazení této pozice. Tajemník 

bude ohodnocen dle platných směrnic, pozice je zařazena v 11. platové třídě, k základnímu 

platu náleží příplatek za vedení a osobní příplatek. K obsazení pozice je nutné realizovat 

výběrové řízení, proto předsedající navrhuje změnu provést k datu 1. 1. 2015.  

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 15: 

Zastupitelstvo obce Křenovice v souladu s § 102 zákona o obcích stanoví počet 

zaměstnanců Obecního úřadu v Křenovicích. S platností od 1. 1. 2015 bude počet 

zaměstnanců obce v obecním úřadu zvýšen na čtyři. Zastupitelstvo obce Křenovice nově 

zřizuje pracovní pozici tajemník obecního úřadu s platností od 1. 1. 2015. 

Výsledek hlasování: pro  10   proti  0   zdržel se 0    

Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

9. Dar obce Křenovice na zajištění charitní ošetřovatelské služby 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a 

Slavkov u Brna o finanční podporu. Ošetřovatelská služba není sociální službou a tudíž není 

financována z příspěvku obce na zajištění sociálních služeb v rámci smlouvy s Městem 

Slavkov u Brna. V letošním roce využilo ošetřovatelských služeb 19 klientů z Křenovic. 

Předsedající navrhuje schválit příspěvek ve výši 5 000 Kč, tj ve stejné výši jako v roce 2013. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

 

 



Návrh usnesení č. 16: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje finanční dar ve výši 5 000 Kč pro Diecézní 

charitu Brno – Oblastní charitu Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín, IČ 

44990260, na zajištění provozu Charitní ošetřovatelské služby Bučovice a Slavkov u 

Brna. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

10. Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2014. Před 

hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 

Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 17: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014. Toto opatření 

bude uloženo u účetní Obce Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti 0    zdržel se 0   

Usnesení č. 17 bylo schváleno. 

11. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice 

Předsedkyně finančního výboru Ing. Hladká seznámila přítomné s návrhem Pravidel pro 

poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice. Pravidla vycházejí ze stávajícího systému 

přidělování dotací z rozpočtu obce, byl vytvořen jednotný formulář žádosti z důvodu 

zjednodušení práce při administraci a vyhodnocování žádostí o dotaci. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 18: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

obce Křenovice, s platností ode dne 5. 11. 2014. 

Výsledek hlasování: pro  10   proti 0    zdržel se 0  

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

12. Stanovisko Zastupitelstva obce Křenovice k záměru výstavby 

Křenovické spojky 

Předsedající seznámil přítomné s požadavkem, který vzešel z jednání s hejtmanem JmK 

JUDr. Michalem Haškem na jednání dne 1. 10. 2014 k záměru tzv. Křenovické spojky. 

Hejtman požádal, aby nově zvolené zastupitelstvo obce co nejdříve deklarovalo postoj 

k záměru. Současně navrhl, že zajistí, aby se v Křenovicích uskutečnilo výjezdní jednání 

Dopravního výboru Zastupitelstva Jihomoravského kraje, na kterém by jeho členové byli 



seznámeni se situací přímo na místě. Předsedající navrhuje, aby bylo přijato usnesení ve 

smyslu negativního postoje k jakékoliv jižní variantě Křenovické spojky a požadavku na 

řešení propojení tratí severně od obce při zachování funkčnosti ŽST Křenovice – horní 

nádraží. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 19: 

Zastupitelstvo obce Křenovice nesouhlasí s realizací záměru na propojení tratí 300 a 340 

(tzv. Křenovická spojka) jižně od zastavěné části obce Křenovice, tj. nepodporuje 

žádnou z doposud navrhovaných jižních variant.  

S ohledem na odůvodněnou potřebnost záměru propojení tratí na straně jedné a na 

potřebu obce týkající se zajištění dopravní obslužnosti minimálně ve stávající kvalitě na 

straně druhé, Zastupitelstvo obce Křenovice podporuje návrh propojení uvedených tratí 

severně od obce v místě, kde se obě tratě sbíhají, za podmínky zachování plné funkčnosti 

železniční stanice Křenovice – horní nádraží.  

Výsledek hlasování: pro  10   proti 0    zdržel se 0   

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

13. Různé 

13.1. Schválení oddávajících 

Předsedající předložil návrh na stanovení osob oprávněných oddávat na území obce 

Křenovice. Podle zákona o matrikách (ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, 

v platném znění) činí snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou, 

místostarostou nebo dalším pověřeným členem zastupitelstva. Kromě starosty a místostarosty, 

kteří jsou k oddávání oprávněni ze zákona, navrhl předsedající schválit jako oddávající paní 

Marcelu Drápalovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 20: 

Zastupitelstvo obce Křenovice pověřuje jako oddávající pro obec Křenovice paní 

Marcelu Drápalovou. Dalšími oddávajícími jsou v souladu s platnou legislativou starosta 

a místostarosta. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

 

 



13.2. Schválení komise pro vyřazování majetku 

Předsedající předložil návrh na ustanovení komise pro vyřazování majetku. Jako 

předsedu komise navrhl místostarostu p. Petra Maděru, jako členy výboru Ing. Marii Hladkou 

a Ditu Hořavovou.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 21: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje komisi pro vyřazování majetku ve složení: 

předseda pan Petr Maděra, členové Ing. Marie Hladká a paní Dita Hořavová. 

Výsledek hlasování: pro 10    proti 0    zdržel se 0 

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

14. Diskuze 

Starosta poděkoval za zvolení do funkce. Vzhledem k tomu, že před volbami deklaroval, že se 

nehodlá o tento post ucházet, vysvětlil důvody, proč na návrh přistoupil. Těmito důvody byl 

zejména volební výsledek a z něj plynoucí odpovědnost a dále vyslovená podpora většiny 

zastupitelstva. Popřál celému nově zvolenému zastupitelstvu, aby řízení obce v tomto 

volebním období úspěšně zvládlo ke spokojenosti občanů. 

15. Závěr 

Předsedající ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 4. 11. 2014  

ve 20.10 hodin. 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 11. 2014 

 

 

 

Starosta obce   …………………………………………   

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Kamila Mazálková ………………………………………… 

 

 

Ing. Marie Hladká …………………………………………  


