Č. j. KRE-527/2015-LV

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 5.3.2015 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 25.2.2015. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 8 členů
ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona
o obcích). Starosta přítomným představil Ing. Ludmilu Veselou a informoval, že z pozice
tajemníka obecního úřadu se v souladu s § 110 odst. 5 zákona 128/2000 Sb. o obcích,
v platném znění se bude zúčastňovat veřejných zasedání zastupitelstva s hlasem poradním.

1. Technický bod
1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Marcelu Drápalovou a Bc. Lukáše Zvěřinu.
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 Marcelu Drápalovou a Bc.
Lukáše Zvěřinu.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 1 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

Zapisovatelkou určil předsedající paní Ludmilu Veselou.
1.2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Navržený program:
1. Technický bod
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Rozpočet obce na rok 2015
4. Rozpočtový výhled 2016 – 2018
5. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
6. Plán kontrol finančního výboru
7. Dary a dotace z rozpočtu Obce Křenovice
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030521/001 se společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030394/001 se společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
Smlouva č. 1030020559/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Česká republika, s.r.o..
Smlouva č. 1030018123/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb s městem Slavkov u
Brna
Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně – právní ochrany dětí s městem Slavkov u
Brna
Smlouva č. 25383/1/2015 o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o.
Různé
Diskuze
Závěr

Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“:
- Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330031635/001 se společností E.ON
Česká republika, s.r.o.
- Smlouva o právu umístit a provést stavbu
- Nájemní smlouva o nájmu pozemku č.s. 2981/2015 OŘ BNO-ÚE VS 6398101515
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům.
p. Hladká M. – Bude na dnešním zasedání projednávána změna „Pravidel pro poskytování
dotací z rozpočtu obce“?
starosta – Ano, s projednáním změny pravidel je počítáno v rámci bodu 7 programu (Dary a
dotace z rozpočtu Obce Křenovice).
Jiné návrhy nebyly podány. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1. Technický bod
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Rozpočet obce na rok 2015
4. Rozpočtový výhled 2016 – 2018
5. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
6. Plán kontrol finančního výboru
7. Dary a dotace z rozpočtu Obce Křenovice
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030521/001 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030394/001 se společností
E.ON Česká republika, s.r.o.
Smlouva č. 1030020559/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Česká republika, s.r.o..
Smlouva č. 1030018123/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Česká republika, s.r.o.
Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb s městem Slavkov u
Brna
Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně – právní ochrany dětí s městem
Slavkov u Brna
Smlouva č. 25383/1/2015 o zřízení věcného břemene se spol. RWE GasNet, s.r.o.
Různé
15.1. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330031635/001 se
společností E.ON Česká republika, s.r.o.
15.2. Smlouva o právu umístit a provést stavbu
15.3. Nájemní smlouva o nájmu pozemku č. s. 2981/2015 OŘ BNO-ÚE VS
6398101515
Diskuze
Závěr

Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno

zdržel se 0

2. Zpráva kontrolního výboru
Předsedající seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru. Podrobně informoval o
všech usneseních uvedených ve zprávě a o stavu splnění či nesplnění. 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 zprávu kontrolního výboru ze dne 3.3.2015.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

3. Rozpočet obce na rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2015 v paragrafovém znění.
Oproti zveřejněnému návrhu doporučil zastupitelstvu následující změny:
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1) Změna §§ - na straně příjmů z 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a
základního vzdělání na 3113 Základní školy; na straně výdajů z 3115 Ostatní
záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělání na 3113 Základní školy.
2) Na straně příjmů i na straně výdajů na § 3113 Základní školy zvýšení o 5 000 Kč
3) Na straně příjmů na § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky zvýšení
o 15 200 Kč.
4) Na straně příjmů doplnit položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech ve výši 5 124 700 Kč
p. Procházková H. – vysvětlila důvody, proč byly v minulých letech kumulovány finanční
prostředky na účtu. Bylo to v souvislosti s přípravou projektu Mezivodí, kdy nebylo jisté,
v jakém časovém období od zahájení projektu a splatnosti prvních faktur za zemní práce už
bude obec moci čerpat na úhradu nákladů dotaci. Proto byla pro toto překlenovací období
vytvořena na účtu poměrně vysoká rezerva, aby bylo sníženo riziko penalizace obce ze strany
dodavatelů.
starosta – rezerva na účtu bude vytvářena i dál s přihlédnutím k dalším velkým investičním
akcím, které by obec v dalších letech ráda realizovala – např. přístavba ZŠ nebo vybudování
ubytovacího zařízení pro seniory. Realizaci těchto staveb může ovlivnit získání případných
dotací a případné mimořádné neplánované investice, které by obec musela řešit.
starosta – vyslovil poděkování panu Jaroslavu Červinkovi z ul. Svárovská, který věnoval
finanční dar 5 000 Kč pro Mateřskou školu na nákup pomůcek pro děti nebo drobné vybavení.
p. Andrýsek P. – mohl by starosta podrobněji objasnit první dva paragrafy na straně výdajů?
starosta - § 2212 jsou Silnice – zde největší položku představuje komunikace na ul. Jiráskova,
kde je obec vázána Plánovací smlouvou (563 000 Kč), dále komunikace Vlárská – Široká
(420 000 Kč). § 2219 jsou tzv. Ostatní záležitosti pozemních komunikací, což jsou především
chodníky a na tomto § je počítáno s rekonstrukcí chodníků na Kopečné a projekční činností
chodníků na ul. Brněnská (2 622 000 Kč), oprava chodníků na ul. Palackého a zpracování
Studie možností vytváření parkovacích ploch v Křenovicích.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočet Obce Křenovice na rok 2015
v paragrafovém znění s těmito změnami:
1) na straně příjmů § 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního
vzdělání na 3113 Základní školy; na straně výdajů z 3115 Ostatní záležitosti
předškolní výchovy a základního vzdělání na 3113 Základní školy.
2) Na straně příjmů i na straně výdajů na § 3113 Základní školy zvýšení o 5 000 Kč
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3) Na straně příjmů na § 2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
zvýšení o 15 200 Kč.
4) Na straně příjmů doplnit položku 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na
bankovních účtech ve výši 5 124 700 Kč
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno

zdržel se 0

4. Rozpočtový výhled 2016-2018
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na období 2016 - 2018. 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 rozpočtový výhled obce Křenovice na období
2016-2018.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

5. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Křenovice
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ
Křenovice za rok 2014. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku
Základní školy a mateřské školy Křenovice za rok 2014 ve výši 20.521,80 Kč. Celá
částka bude převedena do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 6 bylo schváleno

6.

proti 0

zdržel se 0

Plán kontrol finančního výboru

Předsedající podrobně seznámil přítomné plánem kontrol finančního výboru na rok 2015.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje plán kontrol finančního výboru na rok 2015.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

7. Dary a dotace z rozpočtu obce
Předsedající informoval přítomné o novele zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění a vysvětlil důsledky novely pro proces přidělování dotací
v Křenovicích v roce 2015. Dotace budou poskytnuty na základě žádostí, (doručených obci do
15. 1. 2015) nově prostřednictvím veřejnoprávních smluv, nikoliv formou Rozhodnutí.
Předsedající seznámil přítomné s povinnými náležitostmi veřejnoprávních smluv a navrhl
v tomto smyslu změnit Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
místním spolkům a organizacím.
Předsedající navrhl, aby se o všech navržených příspěvcích hlasovalo v rámci jednoho
společného usnesení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhům nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrzích usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje změnu Pravidel pro poskytování dotace
z rozpočtu obce Křenovice ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje:
1) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 50 000,- Kč
organizací Římskokatolická farnost Křenovice, IČ: 61729663,
2) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč
organizací Český svaz chovatelů Základní organizace Křenovice, IČ: 70915440,
3) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 15 000,- Kč
organizací SK ŽS Křenovice, IČ: 48838501
4) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 35 000,- Kč
organizací Skupina historického šermu BUHURT, Křenovice, Brněnská 156, IČ:
65841140,
5) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 4 000,- Kč
organizací Základní organizace ČZS Křenovice, Školní 535, IČ: 49408216,
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6) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč
organizací Honební společenstvo Křenovice, IČ 47411911,
7) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 25 000,- Kč
organizací „SPOLEK DIVADLA ANTONÍNA VORLA“, IČ: 26568098
8) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 6 000,- Kč
organizací Folklorní soubor Křenovák, Křenovice, Brněnská 141, IČ: 22908218,
9) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč
organizací Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Křenovice, IČ: 61730904,
10) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 20 000,- Kč
organizací Dětský folklorní soubor Křenováček, Školní 140, Křenovice, IČ:
26661519,
11) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 45 000,- Kč
organizací Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice, IČ: 47411945,
12) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 55 000,- Kč
organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 26, IČ: 65841042,
13) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 12 400,- Kč
organizací Mateřské centrum Domeček Křenovice, o.s., Křenovice, Brněnská 23,
IČ: 22664904,
14) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 30 000,- Kč
organizací KOS - Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže, Školní 140, IČ:
67026478,
15) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10 000,- Kč
organizací Sportovně střelecký klub Křenovice, IČ: 70281092 Křenovice,
Přehled přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé organizace je přílohou zápisu
z jednání Zastupitelstva obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 9 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030521/001
Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Jandl
par.č.1595/39“. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. PV-014330030521/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.
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Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel
NN Jandl par.č.1595/39“.

Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330030394/001
Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Šafářová“.
Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč bez DPH. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. PV-014330030394/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel
NN Šafářová“.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

zdržel se 0

10.Smlouva č. 1030020559/001 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, kabel NN Bláha“. Břemeno
se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu č. 1030020559/001 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, kabel NN Bláha“.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

zdržel se 0
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11.Smlouva č. 1030018123/001 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“.
Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 1000 Kč bez DPH. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu č. 1030018123/001 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 8
proti 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

zdržel se 0

12.Smlouva o příspěvku na financování sociálních služeb
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o příspěvku na financování sociálních
služeb. Na základě této smlouvy je dojednáno, jakou částkou se budou obce ORP Slavkov u
Brna podílet na zajištění sociálních služeb. 2/3 nákladů nese město Slavkov, 1/3 je rozložena
mezi 17 obcí, přepočtu dle obyvatel. Na Křenovice připadá částka 40 212 Kč. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné
připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu o příspěvku na financování sociálních
služeb na rok 2015 s Městem Slavkov u Brna, IČ 00292311.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

zdržel se 0

13.Veřejnoprávní smlouva o výkonu sociálně-právní ochrany dětí
s městem Slavkov u Brna
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Veřejnoprávní smlouvy o výkonu sociálně-právní
ochrany dětí s městem Slavkov u Brna. Obec sama nemá kvalifikované pracovníky pro
zajištění této agendy. Město Slavkov u Brna bude pro Křenovice vykonávat působnost v
rozsahu stanoveném zákonem č. 359/1999 Sb., v platném znění s výjimkou povinností orgánu
obce uvedených v § 10 odst. 1 písm. a), e), g) zákona za roční paušální částku 2.000,- Kč.
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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. 15:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu sociálněprávní ochrany dětí s Městem Slavkov u Brna, IČ 00292311.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

zdržel se 0

14.Smlouva č. 25383/1/2015 o zřízení věcného břemene se spol. RWE
GasNet, s.r.o.
Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností RWE GasNet, s.r.o., na stavbu „STL plynovodní přípojka pro rodinný
dům č. p. 701 v obci Křenovice (okr. Vyškov), číslo stavby: 25383“ včetně jeho součástí,
příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,6 m“. Břemeno se sjednává za
jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal
hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje č. 25383/1/2015 o zřízení věcného břemene se
spol. RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, IČ 27295567 na akci „STL plynovodní
přípojka pro rodinný dům č. p. 701 v obci Křenovice (okr. Vyškov), číslo stavby: 25383“
včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, v celkové délce 1,6
m“. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

zdržel se 0

15.Různé
Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330031635/001 se
společností E.ON Česká republika, s.r.o.

15.1.

Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Říha“.
Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu č. PV-014330031635/001se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.
Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel
NN Říha“.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno

zdržel se 0

Smlouva o právu umístit a provést stavbu

15.2.

Předsedající seznámil přítomné návrhem Smlouvy o právu umístit a provést stavbu s p.
Pavlem Horáčkem, na stavbu „Inženýrské sítě k rodinným domům Křenovice – lokalita
NIVA“. Stručně připomněl historii „akce“ a objasnil význam pojmu „právo umístit a provést
stavbu“. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu o právu umístit a provést stavbu s p.
Pavlem Horáčkem, V Humnech 661, 664 51 Blučina; na stavbu „Inženýrské sítě k
rodinným domům Křenovice – lokalita NIVA“.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 18 bylo schváleno

zdržel se 0

Nájemní smlouva o nájmu pozemku č. s. 2981/2015 OŘ BNO-ÚE
VS 6398101515

15.3.

Předsedající seznámil přítomné návrhem Smlouvy o nájmu pozemku č. s. 2981/2015 OŘ
BNO-ÚE VS 6398101515 mezi Pronajímatelem (Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace) a nájemcem (Obec Křenovice). Předmětem smlouvy je nájem části pozemku p.č.
545/12 o výměře 102,4m2. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Nájemní smlouva o nájmu pozemku č. s.
2981/2015 OŘ BNO-ÚE VS 6398101515 se společností Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace, Kounicova 26, Brno, IČ 70994234.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 19 bylo schváleno

zdržel se 0
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16.Diskuze
p. Růžička: Upozornil, že cesta kolem potoka je znečistěná psími exkrementy.
starosta: Obec majitelům psů při platbě poplatků za psa vydává sáčky na úklid exkrementů.
Nově bude doplněn odpadkový koš na ul. Havlíčkova. Opakovaně budou majitelé
psů upozorněni ve zpravodaji, aby po svých psech uklízeli.

p. Richtr: Bylo by možné ve Zpravodaji otisknout mapku obce s názvem ulic? Novým
občanům Křenovic by usnadnila orientaci i seznámení s obcí.
starosta: Ano, možné to je, mapky byly již dříve zveřejňovány. Bude zopakováno.

p. Richtr: Proč bylo veřejné projednání „KORCHEM“ naplánováno na všední den v 16.30
hod.? Občané obce, kteří pracují v Brně, neměli možnost se zúčastnit.
Starosta: Iniciátorem akce nebyla obec. Veřejné projednání svolával Krajský úřad
Jihomoravského kraje. Obec se snažila o pozdější začátek, ale čas 16.30 byl nejzazší
termín, na který úředníci byli ochotni přistoupit.

p. Richtr: Může dostat nějaké informace z projednání?
p. Procházková: Obec k celému záměru fi. Korchem přistupuje od začátku aktivně a vnímá,
jakou nevoli záměr u obyvatel vyvolal. Z toho důvodu také kraj nařídil provést tzv.
proces velká EIA, která ze zákona nemusela být řešena. V jejím rámci byla
zpracována Dokumentace posuzující vlivy stavby na životní prostředí a následný
oponentský posudek. Oba dokumenty zpracovávaly autorizované osoby. Obec si
najala na odborné posuzování dokumentů ekoložku, která s obcí spolupracovala na
formulaci písemných stanovisek a zúčastnila se veřejného projednání. Obec tak
využila všechny dosavadní zákonné možnosti pro ovlivnění záměru. Krajský úřad
však v záměru neshledal taková rizika, na základě kterých by nevydal souhlasné
stanovisko. Mimo spolupráce na procesu EIA obec ověřovala, jaká je skutečná
nebezpečnost těch nejrizikovějších látek, které jsou uváděny v dokumentaci
k záměru. Byly jmenovány např. ropné látky, které ale mají srovnatelnou
nebezpečnost jako minerální oleje používané v automobilech nebo látky toxické pro
vodní prostředí (např. kyselina benzoová), které ale jsou biodegradabilní v řádu
jednotek dní. V dokumentaci k záměru nebyly identifikovány látky, které by i např.
v případě havárie znamenaly významné riziko pro životní prostředí.
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p. Richtr: Obec by měla následně požadovat zaměstnání místních obyvatel, provádění kontrol
provozu, být jejich účastníkem, dále požadovat vytváření rezervního fondu pro
případ nutnosti likvidace havárie
p. Procházková H., starosta: Obec bude dále účastníkem řízení pro vydání územního
rozhodnutí i stavebního povolení (starosta upozornil, že se nebude jednat o novou
stavbu, ale stavební řízení se bude týkat změny užívání stavby, přičemž již dřívější
provoz znamenal určitou zátěž životního prostředí). V tomto procesu bude usilovat o
různá kompenzační opatření a zároveň o to, aby provoz znamenal co nejmenší rizika
pro obec (např. takové dopravní řešení, aby nezatěžovalo centrum obce). Co se týká
zaměstnávání zaměstnanců – firma počítá se zaměstnáním cca 2 lidí a ty v současné
době má.

p. Růžička – Na ul. Havlíčkova jsou po zimě zaneseny kanály štěrkem.
starosta – Bude řešeno.

p. Štych: Kdy bude dořešeno parkoviště u Dolního nádraží?
starosta: Celý prostor u Dolního nádraží čeká v letošním roce významná rekonstrukce. Bude
probíhat zkapacitnění trati, demolice některých budov. Parkování bude řešeno až po
jejím dokončení, dříve nemá cenu.

p. Štych: Jak obec zajistí klid pro bydlení v této lokalitě? Prostor nádraží je místem
„setkávání“ mládeže, bývá zde hluk, nepořádek.
starosta: Obec by ráda čekárnu od SŽDC odkoupila, nebo zatím ji alespoň měla v pronájmu.
V součinnosti s občany obce zde bude nastaven určitý časový režim, kdy bude
čekárna otevřená. Starosta navrhuje schůzku (starosta – p. Štych – p. Svoboda R.)

p. Nohel: V jaké fázi je kácení borovic na ul. Palackého?
starosta: Žádost o pokácení byla na obec doručena na začátku týdne. Zastupitelé se na
pracovní schůzce dohodli, že bude svoláno místní šetření se žadatelem. Není zřejmý
důvod, proč by se měly kácet.
p. Štych: Stromy nezasahují do průjezdního profilu trati, působí jako protihluková a
protiprachová stěna. Kácet by se nemělo.
p. Andrýsek, p. Drápalová M.: Žádost se týkala 17 stromů, z nichž ani jeden nesplňuje
důvody pro kácení, které jsou v žádosti uvedeny (nebezpečnost z důvodu
zhoršujícího výhledu do kolejiště, nebezpečnost z důvodu pádu větví do kolejiště
v zimním období). Z toho důvodu bude provedeno místní šetření za přítomnosti
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pracovníka odboru ŽP Městského úřadu ve Slavkově. Obec se bude snažit hledat jiné
řešení, než stromy pokácet.

p. Horáček: Poděkoval zastupitelstvu za vyřízení žádosti.

p. Partyka: Plánuje se na letošní rok oprava oplocení hřbitova?
starosta:. Je naprojektována dostavba hřbitovní zdi, ale letos nejsou prostředky v rozpočtu.
Letos budou prováděny nejnutnější opravy pletiva a v místě, kde stojí kontejner, by
letos měla být zbudovaná prefabrikovaná zídka pro uzavření prostoru.

p. Partyka: Upozornil, že lidé do kontejneru na hřbitově vyvážejí odpad, který patří na sběrný
dvůr. Dotaz – Vloni se mluvilo o pokácení ořechu. Kdy bude provedeno?
p. Drápalová: Bylo vydáno rozhodnutí, pokácen bude do 31.3.2015.

p. Partyka: Bylo by vhodné zkulturnit celou zahradu vedle hřbitova.
p. Drápalová: Je připravovaná schůzka s odborníky na zeleň, jak by se dal využit tento
prostor. Obec má zájem zde zbudovat odstavné stání pro návštěvníky hřbitova +
vhodně upravit veřejnou zeleň.

p. Partyka: Návrh, aby se na vybudování parkoviště podílela i obec Hrušky.

17. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 5.3.2015 ve 20.50 h.
Zápis byl vyhotoven dne 9.3.2015

Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
Marcela Drápalová

……………………………

Bc. Lukáš Zvěřina

……………………………
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