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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 11. 12. 2014 

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 11. 12. 2014 od 19:00 hodin  

ve společenském sále na Václavské ulici 
 

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 4. 12. 2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 10 

členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona  

o obcích). 

1. Složení slibu člena ZO 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena 

zastupitelstva Ing. Radima Svobodu ke složení slibu. Před složením slibu jej předsedající 

upozornil, 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 vyzval Ing. Radima Svobodu ke složení slibu 

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

Svoboda neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 

2. Technický bod 

1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Radima Svobodu a p. 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 Ing. Radima Svobodu a p. 

Oldřicha Bartoška. 

Výsledek hlasování: pro   10        proti   0       zdržel se    0     

Usnesení č. 1  bylo schváleno 

Zapisovatelkou určil předsedající p. Marcelu Drápalovou. 
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1.2. Schválení programu jednání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. Navržený program: 

1) Slib člena zastupitelstva 

2) Technický bod 

3) Zřízení dopravního výboru zastupitelstva 

4) Rozpočtové opatření 

5) Rozpočtové provizorium na rok 2015 

6) Předběžné rozpočtové opatření 

7) Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

8) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9) Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

10) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

11) Smlouva o pronájmu obecního bytu 

12) Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2015 

13) Různé 

14) Diskuze 

15) Závěr 

Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“: 

- žádost Spolku divadla A. Vorla o změnu účelu dotace, 

- schválení dodavatele nábytku do zařízení Obecní hospody 

 

Jiné návrhy nebyly podány. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným 

zastupitelům.  

Návrh usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání: 

Navržený program: 

1. Slib člena zastupitelstva 

2. Technický bod 

3. Zřízení dopravního výboru zastupitelstva 

4. Rozpočtové opatření 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2015 

6. Předběžné rozpočtové opatření 

7. Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných podobných her 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

11. Smlouva o pronájmu obecního bytu 
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12. Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2015 

13. Různé 

13.1. Žádost Spolku divadla A. Vorla o změnu účelu dotace 

13.2. Schválení dodavatele nábytku do zařízení obecní hospody 

14. Diskuze 

15. Závěr 

Výsledek hlasování: pro    10       proti    0      zdržel se   0      

Usnesení č. 2  bylo schváleno 

3. Zřízení dopravního výboru zastupitelstva 

Předsedající úvodem tohoto bodu programu navrhl zřídit Dopravní výbor zastupitelstva, 

jako předsedu navrhuje Ing. Radima Svobodu, výbor bude mít tři členy. Ing. Svoboda navrhl 

jako členy výboru p. Ondřeje Hodonského a p. Lubomíra Mazálka. Jiné návrhy podány 

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

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Křenovice zřizuje Dopravní výbor zastupitelstva, výbor bude 

tříčlenný. Zastupitelstvo obce Křenovice volí předsedu výboru Ing. Radima Svobodu a 

členy výboru p. Ondřeje Hodonského a p. Lubomíra Mazálka. 

Výsledek hlasování: pro  10   proti  0   zdržel se 0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

4. Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2014. Před 

hlasováním dal předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se.  K návrhu nebyly 

vzneseny žádné jiné dotazy ani připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014. Opatření bude 

uloženo u účetní obce Křenovice. 

 

Výsledek hlasování: pro   10        proti   0       zdržel se   0      

Usnesení č. 4  bylo schváleno 

5. Rozpočtové provizorium na rok 2015 

Předsedající navrhl vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2015 nebude schválen rozpočet obce na 

rok 2015, aby se obec při hospodaření do schválení rozpočtu řídila rozpočtovým provizoriem. 

Předsedající navrhl, aby se obec při hospodaření řídila pravidlem, že do schválení rozpočtu na 
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rok 2015 měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2014 s tím, že 

nad rámec takto vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje vyplývající ze smluvních 

závazků uzavřených v předchozích letech, jmenovitě: 

1) objednávka č. PO/013/2014 se společností Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o., ze dne 1. 

10. 2014 (projektová dokumentace „Stodola par.č. 42 – demolice objektu“), 

2) smlouva č. SOD/021/2014/2-062 se společností Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o., ze dne 

8. 10. 2014 (projektová dokumentace na akci „ZŠ Křenovice – stavební úprava“), 

3) mandátní smlouva se společností Regioprojekt Brno, s.r.o., ze dne 30. 12. 2013, na 

výkon TDI na stavbě „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“ 

4) smlouva o dílo se společností Ekostavby Brno, a.s., ze dne 14. 5. 2014, na zhotovení 

stavby „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“, 

5) smlouva o dílo se společností BS-IMEX, s.r.o., ze dne 3. 12. 2014, na zhotovení stavby 

„Rekonstrukce ul. Kopečná“ 

a dále odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2014. 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015. Obec se 

při hospodaření v rozpočtovém provizoriu bude řídit pravidlem, že do schválení 

rozpočtu na rok 2015 měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na 

rok 2014 s tím, že nad rámec takto vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje 

vyplývající ze smluvních závazků uzavřených v předchozích letech, jmenovitě: 

1) objednávka č. PO/013/2014 se společností Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o., ze dne 

1. 10. 2014 (projektová dokumentace „Stodola par.č. 42 – demolice objektu“), 

2) smlouva č. SOD/021/2014/2-062 se společností Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o., ze 

dne 8. 10. 2014 (projektová dokumentace na akci „ZŠ Křenovice – stavební 

úprava“), 

3) mandátní smlouva se společností Regioprojekt Brno, s.r.o., ze dne 30. 12. 2013, na 

výkon TDI na stavbě „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice – 

Mezivodí“, 

4) smlouva o dílo se společností Ekostavby Brno, a.s., ze dne 14. 5. 2014, na zhotovení 

stavby „Revitalizace mlýnského náhonu a PPO Křenovice – Mezivodí“, 

5) smlouva o dílo se společností BS-IMEX, s.r.o., ze dne 3. 12. 2014, na zhotovení 

stavby „Rekonstrukce ul. Kopečná“, 

a dále odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2014.  

Výsledek hlasování: pro   10        proti  0        zdržel se  0       

Usnesení č. 5  bylo schváleno 
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6. Předběžné rozpočtové opatření 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem předběžného rozpočtového opatření, kterým budou 

zajištěny změny v rozpočtu do konce roku 2014. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 9/2014 pro 

operace, které vzniknou za období od data 11. 12. 2014 do 31. 12. 2014 bez určení 

konkrétní výše v Kč pro tyto změny: 

 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů. 

 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů, 

předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů 

nebo položky finančního vypořádání. 

 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom, 

výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného 

rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového 

prodlení. 

 Změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění do plné rozpočtové skladby 

v případech přesunů příjmů a výdajů. 

Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních 

částkách ke schválení zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2015. Opatření bude 

uloženo u účetní obce Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro  10         proti    0      zdržel se   0      

Usnesení č. 6  bylo schváleno 

 

7.   Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem smlouvy č. 027830/14/OKH o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH na 

rok 2014 ve výši 7 705 Kč. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 027830/14/OKH o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky 

SDH na rok 2014 ve výši 7 705 Kč. 

Výsledek hlasování: pro    10       proti    0      zdržel se    0     

Usnesení č. 7  bylo schváleno 
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8. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. Ve vyhlášce navrhuje zohlednit výsledky třídění plastů a papíru 

v uplynulém roce, což obci přineslo odměny za třídění ve výši 53 145 Kč, což po přepočtu 

činí 28 Kč na obyvatele. Předsedající navrhl zaokrouhlit tuto částku na celé desetikoruny, tj. 

sleva pro rok 2015 by činila 30 Kč na obyvatele. Poplatek je tvořen dvěma složkami, první je 

pevně vypočtená částka na základě nákladů za svoz směsného komunálního odpadu 

(popelnic) v předchozím období (tato částka činí na základě údajů za rok 2013 celkem 381 

Kč/obyv.), druhou část stanoví zastupitelstvo s ohledem na další náklady obce na odpadové 

hospodaření, max. do výše 250 Kč. Při návrhu celkové výše 470 Kč za poplatníka tvoří tedy 

tato druhá složka částku 89 Kč (381 + 89 = 470). Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Další dotazy a připomínky nebyly 

vzneseny. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo obce stanoví složku poplatku dle § 

10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích uvedenou v článku č. 4 Sazba 

poplatku, odst. (1), písm. a) obecně závazné vyhlášky ve výši 89 Kč, celková výše 

poplatku činí 470 Kč. 

Výsledek hlasování: pro   10        proti   0       zdržel se  0       

Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

9. Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování loterií a jiných 

podobných her  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování 

loterií a jiných podobných her. Tato vyhláška zakazuje na celém území obce provozování 

sázkových her podle § 2 písm. e), g), i), l), m) a n) zákona o loteriích a dále loterií a jiných 

podobných her podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.  

p. Štursa:  Provozovatel restaurace na horním nádraží informoval členy zastupitelstva, že 

pro jeho podnik je vyhláška zakazující výherní hrací přístroje likvidační, 

vzhledem k vysokému nájemnému a nákladům na energie v budově ČD. 
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Ing. Procházková: Chápe argumenty, nicméně podle jejího názoru by záležitost vysokých 

nákladů mohla být řešena jiným způsobem, např. jednáním s vlastníkem 

budovy. Majitel restaurace by měl hledat jiné nástroje k pokrytí nákladů na 

provoz, než výherní hrací přístroje. 

p. Štursa: Nebylo by možné vyhlášku zmírnit? Dokáže si představit omezení provozu 

automatů, ale ne jejich úplný zákaz. 

p. Konečný: Neustále roste počet obcí, které takto hazard regulují. Docházelo by k tomu, že 

vzhledem k výhodné poloze nádraží by se na místo s povolenými automaty 

sjížděli hráči z širšího okolí. To by přinášelo i zvýšení kriminality, což nelze 

dopustit. Oblast okolí horního nádraží již nyní je vnímána občany jako jedna 

z nebezpečných lokalit. 

Další dotazy a stanovisko sděleny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014 o regulaci 

provozování loterií a jiných podobných her. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti   0       zdržel se  0       

Usnesení č. 9  bylo schváleno 

 

10. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce a.s. na akci „Křenovice příp. NN Rozkopal“. Před 

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

Žádné dotazy a stanovisko sděleny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON Distribuce a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 

Budějovice, IČ 25733591 na akci „Křenovice příp. NN Rozkopal“. 

 

Výsledek hlasování: pro    10       proti    0      zdržel se   0      

Usnesení č. 10  bylo schváleno 

 

11. Smlouva o pronájmu obecního bytu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o pronájmu obecního bytu na adrese 

Bratří Mrázků 12. Záměr obce pronajmout byt byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 

od 14. 10. 2014 do 30. 10. 2014. Jediným zájemcem o pronájem je dosavadní nájemkyně p. Z. 
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Burešová. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné dotazy a stanovisko sděleny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje pronájem bytu na adrese Bratří Mrázků 12, 

683 52 Křenovice paní Z. Burešové, bydliště XXXX Křenovice. Nájemní smlouva bude 

uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018, měsíční nájemné stanoveno ve 

výši 6 800 Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro   10        proti   0       zdržel se   0      

Usnesení č. 11  bylo schváleno 

 

12. Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2015  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2015. 

Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí. 

 

13. Různé 

13.1. Žádost Spolku divadla A. Vorla o změnu účelu dotace 

 Předsedající seznámil přítomné s žádostí Spolku divadla A. Vorla o změnu účelu dotace. 

Původní účel dotace byl specifikován takto: představení pro děti a dospělé, klubové večery, 

hostující divadelní spolky. Nově by byl účel dotace upraven: představení pro děti a dospělé, 

klubové večery, technické vybavení spolku. V rámci této změny by byl pořízen dataprojektor. 

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

Ing. Hladká připomněla lhůtu pro vyúčtování dotace. Předsedající dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje změnu účelu dotace poskytnuté z rozpočtu obce 

Spolku divadla Antonína Vorla, Brněnská 156, 683 52  Křenovice, IČ: 26568098. Účel 

dotace je nově specifikován takto: představení pro děti a dospělé, klubové večery, 

technické vybavení spolku. 

Výsledek hlasování: pro   10        proti    0      zdržel se   0      

Usnesení č. 12  bylo schváleno 

13.2. Schválení dodavatele nábytku do zařízení obecní hospody 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na výběr dodavatele vybavení (nábytku) do obecní 

hospody. Na základě průzkumu trhu byly doručeny 4 nabídky. Předsedající na základě 
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předchozího jednání o nabídkách předložil zastupitelstvu návrh na výběr dodavatele 

společnosti TON a.s., a to i přes vyšší pořizovací cenu, zejména s ohledem na vysokou zátěž 

při provozu v obecní hospodě. Výrobce rovněž poskytuje pětiletou záruku. 

 

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

Další připomínky a dotazy nebyly vzneseny. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje dodavatele nábytku, celkem 18 ks stolů a 75 ks 

židlí, pro zařízení Obecní hospody společnost TON a.s., Michaela Thoneta 148, 768 61 

Bystřice pod Hostýnem, IČ 49970585. 

Výsledek hlasování: pro    10       proti  0      zdržel se  0       

Usnesení č. 13  bylo schváleno 

 

14.  Diskuze 

p. Růžička J.: Dotázal se na možnosti omezení průjezdu kamionů pes obec. 

starosta: Na poradě starostů s vedením Jihomoravského kraje ve Vyškově byl vznesen 

podobný dotaz za obce od Hostěrádek po Křenovice, neboť na Židlochovicku 

bylo omezení tranzitního provozu dopravním úřadem povoleno. Dopravní úřad 

ve Slavkově se takovém rozhodnutí brání, což opírá o negativní stanovisko 

dopravního inspektorátu PČR. O problém se zajímal také hejtman JMK, který 

sdělil, že není možné, aby úřady stejného typu v rámci kraje rozhodovali 

v každém obvodu jinak. Přítomní starostové obcí se dohodli, že vyvinou 

společný tlak na dopravní úřad, aby situaci řešil. 

Ing. Svoboda: Informoval o podnětu z ulice Brněnská, kde vzhledem k množství 

zaparkovaných vozidel je problém s přístupem ze silnice k nemovitostem 

(v případě potřeby nakládky materiálu). 

starosta: Problém parkování na Brněnské byl již před rokem řešen na místě se zástupci 

dopravního odboru a Policie ČR, za obec byli přítomní J. Konečný a R. 

Svoboda. Pro Policii je nepřijatelné částečné omezení parkování, pokud by se 

ulice měla řešit, tak jedině zákazem stání po celé délce od školy po cukrárnu. 

Zde nastává druhý problém, kam s vozidly, neboť se jedná o starou zástavbu 

bez garáží. 

p. Martínková: Dotaz na výstavbu chodníku na ul. Brněnská nad železničním přejezdem. 

starosta: Rekonstrukce a dostavba chodníku je zahrnuta do plánu rozvoje obce, pro rok 

2015 prostředky na tuto investici nebudou, bylo by vhodné zahájit alespoň 

projektovou přípravu. 
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starosta: V návaznosti na dotační období EU 2014–2020 doporučil zastupitelstvu, aby 

v rozpočtu na rok 2015 vyčlenilo finanční prostředky na přípravu projektových 

záměrů na nadcházející období, neboť dotace budou vypisovány ve vazbě na 

připravenost projektů. 

 

15.  Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 11. 12. 2014 ve 20.00 h. 

Zápis byl vyhotoven dne 12. 12. 2014 

 

 

 

Starosta obce     …………………………… 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Radim Svoboda   …………………………… 

 

 

 

Oldřich Bartošek   …………………………… 


