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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 18. 6. 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 10.6.2015. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 9 členů 

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

o obcích).  

 

Technický bod 

1.1.Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Marii Hladkou a paní Kamilu Mazálkovou 

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 Marii Hladkou a paní 

Kamilu Mazálkovou. 

 

Výsledek hlasování: pro  9        proti   0        zdržel se     0  

Usnesení č. 1  bylo schváleno 

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. Rozpočtové opatření 

4. Závěrečný účet obce za rok 2014 

5. Účetní závěrka obce za rok 2014  

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2014 

7. Projednání žádosti o dotaci p. Romana France 

8. Projednání žádosti o dotaci Moravské hasičské jednoty Křenovice 

9. Projednání žádosti o dotaci Sportovně střeleckého klubu Křenovice 

10. Poskytnutí daru MAS Slavkovské bojiště 

11. Nájemní smlouva a dohoda o narovnání s Povodí Moravy, s.p. 



Č. j.  KRE-1239/2015-LV 

2 

 

12. Kupní smlouva se SŽDC 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností  E.ON Česká 

republika, s.r.o. 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností  E.ON Česká republika, s.r.o. 

15. Smlouva o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. 

16. Různé 

17. Diskuze 

18. Závěr 

 

Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“: 

1. Převod nepotřebného majetku z Jihomoravského kraje na obec Křenovice 

2. Dodatek  č. 1 ke smlouvě  o dílo s fi. BS-IMEX, s.r.o. 

3. Informace z valné hromady a.s. Respono 

4. Informace z valné hromady a.s. VaK Vyškov 

5. Revokace usnesení č. 5 z 15. zasedání ZO ze dne 18.9.2012 

 

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: 

Navržený program: 

1. Technický bod 

2. Zpráva kontrolního výboru 

3. Rozpočtové opatření 

4. Závěrečný účet obce za rok 2014 

5. Účetní závěrka obce za rok 2014  

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2014 

7. Projednání žádosti o dotaci p. Romana France 

8. Projednání žádosti o dotaci Moravské hasičské jednoty Křenovice 

9. Projednání žádosti o dotaci Sportovně střeleckého klubu Křenovice 

10. Poskytnutí daru MAS Slavkovské bojiště 

11. Nájemní smlouva a dohoda o narovnání s Povodí Moravy, s.p. 

12. Kupní smlouva se SŽDC 

13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností  E.ON 

Česká republika, s.r.o. 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností  E.ON Česká republika, s.r.o. 

15. Smlouva o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. 

16. Různé 

 16.1. Převod nepotřebného majetku z Jihomoravského kraje na obec Křenovice 
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16.2. Dodatek  č. 1 ke smlouvě  o dílo s fi. BS-IMEX, s.r.o.  na stavbu chodníků na 

Kopečné 

 16.3. Informace z valné hromady Respono 

 16.4. Informace z valné hromady VaK Vyškov 

 16.5. Revokace usnesení č. 5 z 15. zasedání ZO ze dne 18.9.2012 

17. Diskuze 

18. Závěr 

 

Výsledek hlasování: pro  9       proti    0      zdržel se  0           

Usnesení č. 2  bylo  schváleno 

 

2. Zpráva kontrolního výboru 

Předsedající podrobně seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru. 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 16.6.2015. 

 

Výsledek hlasování: pro   9       proti   0        zdržel se  0            

Usnesení č. 3  bylo schváleno 

 

3. Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2015. 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 č. 3/2015. Opatření bude 

uloženo u účetní obce Křenovice. 

 

Výsledek hlasování: pro  9        proti    0       zdržel se     0     

Usnesení č. 4  bylo schváleno  

 

4. Závěrečný účet obce za rok 2014 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Křenovice IČ: 00291943 za 

rok 2014, který byl zveřejněn na úřední desce obce v termínu 25.5.-12.6.2015. 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 Závěrečný účet Obce Křenovice za rok 2014 

bez výhrad. 
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Výsledek hlasování: pro  9        proti   0      zdržel se  0      

Usnesení č. 5  bylo  schváleno 

 

5. Účetní závěrka obce za rok 2014 

Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Křenovice IČ: 00291943 sestavenou 

k 31. 12. 2014. Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným vyjádřit se.  

 

p. Zvěřina – na které budově došlo k úspoře výdajů za el. energii 44.200,- Kč? 

Účetní pí. Poláčková – jedná se o budovu hasičské zbrojnice 

 

pí. Hladká – proč se v majetku nezobrazuje domek na Svárovské ulici, který obec koupila? 

Starosta – tuto nemovitost obec zakoupila už v roce 2013 

 

pí. Procházková – kolik peněz zbývá ještě dočerpat na akci „Mezivodí“? 

starosta – přibližně 9.000.000,- Kč 

 

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

 

Návrh usnesení č.  6: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje účetní závěrku Obce Křenovice IČ: 00291943 

sestavenou k 31. 12. 2014. 

 

Výsledek hlasování: pro  9        proti   0     zdržel se  0    

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice, 

okres Vyškov za rok 2014 

Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

Křenovice, okres Vyškov IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice, sestavenou k 

31. 12. 2014. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K účetní 

závěrce nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 7: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a 

MŠ Křenovice, okres Vyškov IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice, 

sestavenou k 31. 12. 2014. 

 

Výsledek hlasování: pro   9       proti  0      zdržel se   0     

Usnesení č. 7  bylo schváleno 
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7. Projednání žádosti o dotaci p. Romana France 

Předsedající informoval přítomné o žádosti p. Romana France, Pavlovská 13, Brno, 623 00, 

IČ: 76312674 o poskytnutí dotace ve výši 50 000,-  Kč na natočení filmu „Bez peří“ o občanu 

Křenovic p. Miroslavu Bendovi.  Poskytnutí částky v uvedené výši z rozpočtu obce bylo 

schváleno usnesením č. 9 na veřejném zasedání zastupitelstva č. 03/2015. Částka však musí 

být v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

v platném znění poskytnuta jako dotace formou VPS nikoliv dar.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Křenovice ruší usnesení č. 9 z 3. zasedání ZO ze dne 16.4.2015 

schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč  na natočení filmu „Bez peří“ o občanu 

Křenovic panu Miroslavu Bendovi a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu dle čl. 

V platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice s panem 

Romanem Francem, Pavlovská 13, Brno, 623 00, IČ: 76312674. 

 

Výsledek hlasování: pro 9    proti 0          zdržel se  0        

Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

8. Projednání žádosti o dotaci Moravské hasičské jednoty 

Předsedající informoval přítomné o žádosti MHJ, hasičský sbor, Křenovice o dotaci ve výši 

22 500,-  Kč na pořízení nářadí a výstroje pro družstvo žen z Křenovic, které se kvalifikovalo 

na Přebor Moravské hasičské jednoty v požárním sportu.  

 

Předsedající konstatoval, že v průběhu projednávání tohoto bodu programu se počet 

přítomných zastupitelů zvýšil na 10. 

  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny 

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

Návrh usnesení č.  9: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22 500,- Kč  na 

pořízení nářadí a výstroje a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu dle čl. V platných 

Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice s organizací Moravská 

hasičská jednota, hasičský sbor Křenovice, IČ: 61730904. 

 

Výsledek hlasování: pro  10       proti  0         zdržel se  0        

Usnesení č. 9  bylo schváleno 
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9. Projednání žádosti o dotaci Sportovně střeleckého klubu 

Předsedající informoval přítomné o žádosti Sportovního a střeleckého klubu Křenovice o 

dotaci ve výši 92 000,- Kč na opravu střechy, stropu a krovu klubovny na střelnici. Celkové 

náklady na projekt jsou 200 202,- Kč, z této částky uhradí 54% Jihomoravský kraj. 

Požadovaná dotace 92 000,- představuje 46%-ní  spoluúčast SSK Křenovice. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

 

p. Svoboda – Do budoucna by bylo vhodné, pokud spolky budou žádat nějaký jiný subjekt 

(kraj ministerstvo, …) o dotace a budou chtít po obcích finanční spoluúčast na projektu, aby 

obec informovaly o podání takové žádosti předem. 

Starosta – Ano, s tím se počítá. Spolky budou o této skutečnosti informovány na schůzce 

spolků na začátku r. 2016. 

 

p. Zvěřina – Obec by měla ohlídat, jak bude s dotací naloženo. SSK zanedbává údržbu areálu 

střelnice, není posekaná tráva, jako spolek v obci není aktivní. 

Starosta – Co se týká aktivit – SSK se podílí na obecních akcích – naposledy na pálení 

čarodějnic i sportovní výsledky mají dobré.  

pí. Mazálková – Co se týká činnosti dětí v SSK – ta probíhá pravidelně, 2x týdně mají 

tréninky. 

pí. Drápalová – Aktivitu prokázali i tím, že si sami požádali o dotaci z kraje. 

 

pí. Svobodová – Komu patří budova? 

Starosta – Budova je majetkem SSK.  

 

p. Svoboda – Navrhuje smluvně zavázat SSK, aby se o svůj majetek starali jako správný 

hospodář. 

Starosta – Obec může SSK upozornit, že pokud se o svůj majetek nebude řádně starat, příště 

nemusí dotaci z rozpočtu obce dostat. 

 

p. Bartošek – Zaráží ho, že na veřejné zasedání nepřišel nikdo z SSK, když se projednává 

jejich dotace a jedná se o dost vysokou částku. 

p. Zvěřina – I to svědčí o jejich přístupu. 

 

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

 

Návrh usnesení č.  10: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 92 000,- Kč na opravu 

střechy, stropu a krovu klubovny na střelnici a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu dle čl. 

V platných Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice ve výši 92 000,- 

Kč s organizací Sportovně střelecký klub Křenovice, IČ: 70281092. 

 

Výsledek hlasování: pro  8      proti  0         zdržel se 2         

Usnesení č. 10  bylo schváleno 
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10.  Poskytnutí daru MAS Slavkovské bojiště 

Předsedající informoval přítomné o záměru obce poskytnout dar MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

ve výši 5 387,- Kč, jako zpětné vypořádání vlastního podílu k dotaci v rámci projektu Mladí 

hasiči – bezpečná budoucnost, který probíhal i v Křenovicích. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

 

pí. Drápalová – V darovací smlouvě není uveden účel poskytnutí daru. 

Starosta – Ano, takto je to správně a v souladu se zákonem 250/2000 v platném znění – obec 

poskytuje dar bezúčelově.  

 

K návrhu nebyly vzneseny jiné dotazy či připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 387,- Kč MAS 

Slavkovské bojiště, z.s. , IČ: 27030491 

 

Výsledek hlasování: pro  10        proti  0         zdržel se  0        

Usnesení č. 11  bylo schváleno 

 

11.  Nájemní smlouva a dohoda o narovnání s Povodí Moravy, s.p. 

Předsedající seznámil přítomné návrhem Nájemní smlouvy a dohody o narovnání s Povodí 

Moravy, s.p.  Účelem pronájmu je provedení stavby „Revitalizace Mlýnského náhonu a PPO 

Křenovice – Mezivodí. Nájem se zřizuje na dobu určitou od 1. 8. 2015 do dokončení stavby a 

následného majetkoprávního vypořádání mezi vlastníkem stavby a vlastníkem pozemků. Výše 

nájemného je 164 440,- Kč za kalendářní rok. Před hlasováním dal předsedající možnost 

vyjádřit se přítomným.  

 

p. Svoboda – bude se nájemné platit i zpětně? 

Starosta – Ano, nájemné bude doplaceno i zpětně – za dobu užívání pozemků obcí za účelem 

stavby – od 15.5.2014 do 31.7.2015 obec doplatí 199.581,- Kč. 

 

p. Svoboda – jak dlouho se bude platit nájemné? 

Starosta – Ve smlouvě je uvedeno „ do dne dokončení stavby a následného konečného 

majetkoprávního vypořádání mezi vlastníkem pozemků a vlastníkem stavby,…, maximálně 

však na dobu 5 let…“. Obec se bude snažit majetkoprávní vypořádání neprodleně po 

dokončení stavby. 

 

Pí. Hladká – Obec předpokládala tyto náklady? 

Starosta – Ano, zastupitelstvo schvalovalo v r. 2013 smlouvu o budoucí nájemní smlouvě.  

 

K návrhu nebyly vzneseny jiné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
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Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Nájemní smlouvu a dohodu o narovnání s 

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČ 70890013.   

 

Výsledek hlasování: pro 9         proti  0         zdržel se  1        

Usnesení č. 12  bylo schváleno 

 

12.  Kupní smlouva se SŽDC 

Předsedající seznámil přítomné návrhem Kupní smlouvy o prodeji pozemku se Správou 

železniční dopravní cesty s.o. Jedná se o pozemky u Dolního nádraží při ulici Vlárská. Kupní 

cena je 25 000,- Kč. 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 Kupní smlouvu o prodeji pozemku se Správou 

železniční dopravní cesty s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha,  IČ 70994234.   

 

Výsledek hlasování: pro 10         proti   0        zdržel se  0        

Usnesení č. 13  bylo schváleno 

 

13.   Smlouva č. 1030022703/001 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 Morávek“. 

Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 1 600,- 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. 14: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu č. 1030022703/001 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 Morávek“. 

 

Výsledek hlasování: pro  10        proti   0        zdržel se   0      

Usnesení č. 14  bylo schváleno 

 

14.  Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330031255/001  

Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Slabotínský, Peslar“. Břemeno se 

sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 4 000,- 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. 15: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV-

014330031255/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 

České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Slabotínský,  Peslar“. 

 

Výsledek hlasování: pro  10        proti  0         zdržel se   0       

Usnesení č. 15  bylo schváleno 

 

15.  Smlouva o spolupráci s Organizačně správním institutem, o.p.s. 

Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o spolupráci s Organizačně správním 

institutem, o.p.s.. Předmětem je společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 

2016 pro obecní budovy. 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 smlouvu o spolupráci s Organizačně správním 

institutem, o.p.s., Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 01707060 na společný nákup 

silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2016. 

 

Výsledek hlasování: pro 10         proti  0         zdržel se  0 

Usnesení č. 16  bylo schváleno 

 

16.  Různé  

16.1. Převod nepotřebného majetku z Jihomoravského kraje na obec Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Jihomoravského kraje – převést stavbu „II/416, 

417 Křenovice – průtah“ SO 03 (odstavné pruhy, chodníky, úpravy vjezdů) do vlastnictví 

obce Křenovice. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

 

p. Svoboda – jedná se o bezúplatný převod? 

Starosta – cena se v současné době neřeší, nepodepisuje se smlouva. Obec pouze projevuje 

vůli s převodem majetku. Podmínky převodu budou předmětem následně uzavírané smlouvy, 

která je oboustranným aktem. 

 

K návrhu nebyly vzneseny jiné dotazy a připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu 

usnesení. 

 

Návrh usnesení č. 17: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje převod nepotřebného majetku  

Jihomoravského kraje „II/416, 417 Křenovice – průtah“ SO 03 (odstavné pruhy, 

chodníky, úpravy vjezdů) do vlastnictví obce Křenovice. 

 

Výsledek hlasování: pro 10         proti   0        zdržel se  0 

Usnesení č. 17  bylo schváleno 
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16.2. Dodatek  č. 1 ke smlouvě  o dílo s fi. BS-IMEX, s.r.o.   

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností BS-

IMEX, s.r.o. na stavbu chodníků na ul. Kopečná. Dochází ke snížení ceny díla z důvodu 

odpočtu méněprací a přípočtu víceprací a ke změně termínu dokončení, který se prodlužuje 

z důvodu komplikací s přeložkou plynové přípojky do 17.7.2015. 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 dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu 

chodníků na ul. Kopečná se společností BS-IMEX, s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, 

IČ: 63476711. 

 

Výsledek hlasování: pro  10        proti  0         zdržel se  0 

Usnesení č. 18  bylo schváleno 

 

16.3. Informace z valné hromady Respono a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s informacemi z valné hromady Respono. Valná hromada 

byla volební – došlo k personálním změnám na pozici místopředsedy představenstva a. s. a ke 

změně v personálním složení dozorčí rady. Na valné hromadě byl za obec Křenovice vznesen 

podnět na prověření možnosti zavedení motivačního systému třídění a sběru odpadů. 

V Respono již proběhlo jednání za účasti starosty Křenovic a bývalého ředitele STKO 

Mikulov a nové představenstvo se tímto podnětem bude dále zabývat.  

 

16.4. Informace z valné hromady VaK Vyškov a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s informacemi z valné hromady VaK Vyškov a.s. Valná 

hromada byla volební - Valná hromada byla volební – došlo k personálním změnám 

v představenstvu a. s. Dozorčí rada pracuje v nezměněném složení, starosta J. Konečný je 

místopředsedou dozorčí rady. Výrazné zvýšení cen vodného a stočného pro letošní rok souvisí 

s obnovou a posílením vodohospodářské infrastruktury na Vyškovsku za pomocí projektů a 

prostředků EU. Jednou z podmínek projektů financovaných z EU je zajistit příjemci dotace 

finanční zdroje pro udržitelnost projektu – prostředky VaK si nezajistí jinak, než zvýšením 

cen.   

 

Pí. Mazlová D. – Vyškovsko má druhou nejdražší vodu v Jihomoravském kraji – po 

Znojemsku.  

Starosta – To souvisí s realizací projektů EU a se zákonnou povinností vytvářet finanční 

rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Je zřejmé, že cena bude růst i v dalších 

letech, nárůst by už dle informací VaK neměl být tak prudký jako letos. 

 

16.5. Revokace usnesení č. 5 z 15. zasedání ZO ze dne 18.9.2012 

Předsedající navrhl v návaznosti na zprávu kontrolního výboru z 16.6.2015 zrušení usnesení 

č. 5 z 15. zasedání ZO ze dne 18.9.2012 – paní Jakubčíková již zájem na směně pozemků 

nemá. Pokud by do budoucny zájem opět projevila, bude opět vyvoláno jednání. Před 
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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 ruší usnesení č. 5 z 15. zasedání ZO ze dne 18.9.2012. 

 

Výsledek hlasování: pro  10        proti  0         zdržel se  0 

Usnesení č. 19  bylo schváleno 

 

17. Diskuze 

Pí. Mazlová D. – Bude obec něco dělat s průjezdem kamiónů přes obec? Situace je neúnosná 

– při úpravě předzahrádky jí často jde o ohrožení života, řidiči nedodržují povolenou rychlost, 

ulice se nedá přejít. Navíc průjezdy kamiónů trpí její nemovitost. 

Starosta – Obec nemůže zakázat průjezd kamiónů. Kraj zastává stanovisko, že se jedná o 

silnici 2. třídy, na níž je průjezd kamiónů možný. Z dopravního inspektorátu podpora řešit 

situaci dopravními omezeními není. 

p. Svoboda – jediné, co obec může pro občany udělat je dopravní problém urgovat stále 

dokola 

Pí. Procházková – Dostala obec již výsledky vážení kamiónů? 

Starosta – Výsledky zatím nepřišly. 

p. Menšík – Je možné alespoň snížit rychlost na 30km/hod pro velká vozidla? 

p. Svoboda – Omezení by se dotklo všech vozidel, nejenom velkých, nicméně je pravda, že u 

Orlovny se 2 kamiony na silnici nevyhnou – to by měla policie vidět 

Starosta – obec se pokusí vytipovat úseky, kde by byla snížená rychlost – např. od cukrárny 

po Sokolskou a opětovně bude nevyhovující dopravní situaci urgovat na dopravním 

inspektorátu. 

 

 

18.  Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 18.6.2015 ve 20:30. 

Zápis byl vyhotoven dne 24.6.2015 

 

 

 

Starosta obce     …………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

     …………………………… 

 

 

     …………………………… 


