Č. j. KRE- 2165/2019-MM
Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 9. 12. 2019

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 9. 12. 2019 od 19:00 hodin
v Obřadní místnosti OÚ Křenovice, Školní 535
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 27. 11. 2019. 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).

1. Technický bod
1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hanu Doležalovou a pana 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 Hanu Doležalovou a pana
Lukáše Zvěřinu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Zapisovatelem určil předsedající pana Michala Mádra.
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. Smlouva č. 1030050685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.
3. Smlouva č. 1030055259/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.
4. Smlouva č. 1030055141/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.
5. Schválení nového dodavatele plynu
6. Prodej pozemku parc. č. 570 pod RD č. p. 244
7. Dotace SK Křenovice, z.s. - účelová dotace na rok 2019
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8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Změna využití účelové dotace na rok 2019 – Honební spol. Křenovice
Pronájmu části pozemku parc. č. 69/2
Schválení nákupu nemovitosti č. p. 532, ulice Svárovská
Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2019, o místním poplatků ze psů
Rozpočtové opatření č. 10/2019
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Zpráva finančního výboru
Rozpočet obce na rok 2020
Dotace z rozpočtu obce na rok 2020
Různé
Diskuze
Závěr

Předsedající navrhl změnu programu:
Místo bodu Různé zařadit:
1. Smlouva č. 1030055482/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a.s.
2. Zpráva kontrolního výboru
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. K návrhu
nebyly vzneseny připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání, doplněný
o návrhy starosty:
Navržený program:
1. Technický bod
2.

Smlouva č. 1030050685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.
3. Smlouva č. 1030055259/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.
4. Smlouva č. 1030055141/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s.
5. Schválení změny dodavatele plynu
6. Prodej pozemku parc. č. 570 pod RD č. p. 244
7. Dotace SK Křenovice, z.s. - účelová dotace na rok 2019
8. Změna využití účelové dotace na rok 2019 – Honební spol. Křenovice
9. Pronájem části pozemku parc. č. 69/2
10. Schválení nákupu nemovitosti č. p. 532, ulice Svárovská
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11. Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
12. Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2019, o místním poplatků ze psů
13. Rozpočtové opatření č. 10/2019
14. Rozpočtové opatření č. 11/2019
15. Zpráva finančního výboru
16. Rozpočet obce na rok 2020
17. Dotace z rozpočtu obce na rok 2020
18. Smlouva č. 1030055482/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a.s.
19. Zpráva kontrolního výboru
20. Diskuze
21. Závěr
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

2. Smlouva č. 1030050685/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN FORMAT 1“. Jedná se
o vedení na pozemku parc. č. 946/1. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 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. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 1030050685/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu
„Křenovice, kabel NN Formát 1“, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

3. Smlouva č. 1030055259/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, DS NN, bytový dům“. Jedná se o vedení
na pozemcích parc. č. 126, 1720/5, 1720/2, 1720/4, 18, 68/9. Břemeno se sjednává
za jednorázovou úplatu ve výši 1.400 Kč bez DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude
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uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN, pojistková skříň, uzemnění
a za účelem jejího provozování.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Připomínky k návrhu
nebyly vzneseny. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 1030055259/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu
„Křenovice, DS NN, bytový dům“, za jednorázovou úplatu ve výši 1.400 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

4. Smlouva č. 1030055141/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gestnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN, Lázníčková“. Jedná
se o vedení na pozemku parc. č. 106. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč bez DPH. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění
distribuční soustavy – podzemní kabelové vedení NN, kabelový pilíř NN a za účelem jejího
provozování.
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 smlouvu č. 1030055141/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu
„Křenovice, kabel NN, Lázníčková“, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

5. Schválení změny dodavatele plynu
Předsedající sdělil přítomným, že doposud byla Obec Křenovice zastoupená na základě
smlouvy Obcí Blatnička, která každoročně znovu vybírala dodavatele energií na burze.
Předsedající navrhl, aby obec od tohoto způsobu upustila a vybrala jednoho dodavatele
na delší dobu, alespoň tří let. Pro změnu jsou dva důvody, snaha získat lepší finanční
podmínky a snížení administrativní zátěže spojené s vyúčtováním energií. Předsedající navrhl
jako dodavatele plynu MND, a.s., se sídlem Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, IČ: 28483006.
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. 6
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje změnu dodavatele plynu a to od 1. 1. 2020
do 1. 1. 2022 – MND, a.s., IČ: 28483006. Dále zplnomocňuje starostu uzavřením smlouvy
o dodávce plynu i všech případných dodatků a ke všem dalším jednání se společností
MND, a.s.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 6 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

6. Prodej pozemku parc. č. 570 pod RD č. p. 244
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana A. S. na prodej pozemku ve vlastnictví obce
pod jeho rodinným domkem. RD č. p. 244 byl panu S. prodán na základě kupní smlouvy v
roce 2000. V katastru nemovitostí byl vklad zapsán dne 30. 1. 2001. Touto kupní smlouvou se
prodal pouze RD bez pozemku, na kterém nemovitost stojí. Zastupitelstvo se touto záležitostí
zabývalo na pracovní schůzce a došlo k závěru, že neuvedení pozemku ve zmiňované kupní
smlouvě bylo pouze nedopatřením, proto navrhuje prodat pozemek panu S. za dohodnutou
kupní cenu 14.300 Kč jako narovnání vlastnického práva z minulosti. Záměr obce o prodeji
pozemku byl zveřejněn od 19. 9. 2019 do 9. 12. 2019. Na prodej pozemku je zpracována
kupní smlouva
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 570, o výměře 286 m 2
v k. ú. Křenovice u Slavkova, panu A. S. za dohodnutou cenu 14.300 Kč a kupní
smlouvu na prodej tohoto pozemku. Cena je stanovena po vzájemné dohodě v této výši
z důvodu narovnání vlastnického práva z minulosti.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

7. Dotace SK Křenovice, z.s. - účelová dotace na rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s žádostí SK Křenovice, z.s. o účelovou dotaci na opravu
havarijního stavu kabin II. etapa. Na realizaci této akce obdržel SK Křenovice, z.s. dotaci
z JMK ve výši 129 tis. Kč. Cca 51 tis. Kč zaplatí SK z vlastních zdrojů a o podíl 100 tis. Kč
žádá Obec Křenovice. Celkem akce – oprava havarijního stavu kabin spolku II. etapa vyjde
na cca 280 tis. Kč. O poskytnutí dotace je sepsána veřejnoprávní smlouva, ve které jsou blíže
specifikovány podmínky čerpání dotace. Vyúčtování dotace je SK povinen předložit
do 31. 1. 2020. Pan místostarosta se přihlásil a sdělil, že v souladu s § 83 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, se hlasování o přidělení dotace spolku SK Křenovice, z.s.
nezúčastní, protože je v tomto spolku předsedou a jednalo by se o střet zájmů.
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. 8
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč
a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Obce Křenovice
s organizací SK Křenovice, z.s., IČ: 48838501.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

8. Změna využití účelové dotace na rok 2019 – Honební společenstvo
Křenovice
Předsedající seznámil přítomné s žádostí Honebního společenstva Křenovice o změnu účelu
využití poskytnuté dotace od obce na rok 2019. Dotace ve výši 10 tis. Kč byla poskytnuta
na výrobu krmných zařízení a údržbu a průklest porostů. Z důvodu bezpečnostních rizik
spojených s kácením stromů žádá honební společenstvo o změnu účelu využití dotace,
a to na možnost nákupu krmiv pro zvěř a provádění mechanizačních prací při obdělávání
mysliveckých políček.
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 změnu využití poskytnuté účelové dotace
od obce na rok 2019 na nákup krmiv pro zvěř a mechanizační práce při obdělávání
mysliveckých políček.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

9. Pronájem části pozemku parc. č. 69/2
Předsedající seznámil přítomné s žádostí paní P. o pronájem části pozemku parc. č. 69/2.
Žádost byla podána dne 25. 11. 2019. Paní P. má pronajatý sousední druhou polovinu
oploceného pozemku. Pozemek bude využíván jako zahrádka. Na pronájem je sepsána
nájemní smlouva na dobu neurčitou s 12 měsíční výpovědní dobou. Velikost pronajímané
části je 624 m2. Cena pronájmu se sjednává ve výši 200 Kč/rok. Záměr obce o pronájmu části
pozemku byl zveřejněn od 23. 10. 2019 do 9. 12. 2019.
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 pronájem části pozemku parc. č. 69/2
o velikosti 624 m2 paní P. za cenu 200 Kč/rok a Nájemní smlouvu s platností od 1. ledna
2020.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 10 bylo schváleno

0

zdržel se 0
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10. Schválení nákupu nemovitosti č. p. 532, ulice Svárovská
Předsedající upozornil na možnost koupit do vlastnictví obce RD č. p. 532 na ulici Svárovská
stojící na pozemku parc. č. 274 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Tato nemovitost sousedící
DDM je na vhodném místě pro případné budoucí rozšíření ZŠ nebo DDM. Na nákup
nemovitosti je sepsána kupní smlouva. Cena, za kterou se nemovitost kupuje, je 4.200 tis. Kč.
Cena bude zaplacena v průběhu měsíce ledna 2020. V současné době je nemovitost
ve vlastnictví pana J. M., paní J. P. a paní I. S.
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 kupní smlouvu na nákup nemovitosti č. p. 532
a pozemku parc. č. 274 za cenu 4.200 tis. Kč mezi obcí a J. M., J. P., I. S.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 11 bylo schváleno

0

zdržel se 0

11. Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Předsedající seznámil přítomné se zněním Obecně závazné vyhlášky obce Křenovice
č. 1/2019. Touto vyhláškou obec stanoví místní poplatek za provoz systému odpadů v obci.
Výše poplatku bude od 1. ledna 2020 ve výši 500 Kč na osobu a rok. Poplatek se oproti
předcházejícím rokům zvýšil ze 460 Kč na 500 Kč z důvodu zvyšujících se nákladů na provoz
systému. Rovněž byla vydána novela zákona o místních poplatcích, tedy bylo třeba upravit
danou vyhlášku, aby tato vyhláška obce odpovídala platné legislativě.
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 Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice
č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 12 bylo schváleno

0

zdržel se 0

12. Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2019, o místním poplatku
ze psů
Předsedající oznámil, že v návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích vydává obec
Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č. 2/2019. Touto vyhláškou obec stanoví místní
poplatek ze psů. Výše poplatku bude od 1. ledna 2020 ve výši 200 Kč za prvního psa a rok
za druhého a dalšího psa 300 Kč za rok bez ohledu na stáří jeho majitele.
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. 13
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice
č. 2/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 13 bylo schváleno

0

zdržel se 0

13. Rozpočtové opatření č. 10/2019
Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 10/2019
z 15. 11. 2019, které provedl starosta na základě pravomoci udělené ZO ze dne 4. 3. 2019,
usnesením č. 4. Rozpočtové opatření se týká zvýšených nákladů na opravu chodníku
a obdržení dotace na akceschopnost JSDH. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
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 bere na vědomí informaci starosty o provedení
rozpočtového opatření č. 10/2019.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 14 bylo schváleno

0

zdržel se 0

14. Rozpočtové opatření č. 11/2019
Předsedající seznámil přítomné s obsahem Rozpočtového opatření č. 11/2019. Jedná se
o přijetí dotace z MŠMT pro ZŠ a MŠ Křenovice a její přeposlání příspěvkové organizaci.
Dále zvýšené náklady na odvětví komunální služby a územní rozvoj ve výši 140 tis. Kč,
projektová dokumentace na parkovací místa u h. nádraží ve výši 121 tis. Kč a zvýšené
náklady na odpady ve výši 80 tis. Kč. Tyto náklady budou hrazeny z navýšených daňových
příjmů. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
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 Rozpočtové opatření č. 11/2019.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 15 bylo schváleno

0

zdržel se 0

15. Zpráva finančního výboru
Předsedající dal slovo zastupitelovi M. Holomkovi, protože předseda finančního výboru byl
z dnešního jednání omluven z důvodu pracovních povinností. Finanční výbor provedl
kontrolu 27. 11. 2019. Předmětem kontroly bylo hospodaření obce a čerpání dotací
jednotlivými spolky pro období od 1. 1. do 31. 10. 2019. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
¨
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Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne
27. 11. 2019.

16. Schválení rozpočtu obce na rok 2020
Předsedající sdělil, že zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
stanoví, že finanční hospodaření obcí se řídí jejich ročním rozpočtem. Seznámil přítomné
s návrhem rozpočtu na rok 2020 v členění dle odvětví rozpočtové skladby. Návrh rozpočtu
byl zveřejněn na úřední desce od 20. 11. 2019. Občané se k němu mohli vyjádřit. Rozpočet
obce je sestaven jako nevyrovnaný (schodkový). Vzniklý schodek bude uhrazen z přebytků
hospodaření minulých let.
Daňové příjmy jsou očekávány ve výši 28.965 tis. Kč, příjmy z pronájmu movitých
a nemovitých věcí 525,7 tis. Kč, ostatní příjmy 1.067,6 tis. Kč. Celkem příjmy 30.558,3 tis.
Kč.
Výdaje jsou očekávány:
2.706 tis. Kč na dopravu (silnice, ostatní komunikace, dopravní obslužnost)
470 tis. Kč na vodní hospodářství a odkanalizování
7.227,5 tis. Kč na školství (z toho 2.000 tis. Kč převod příspěvkové organizaci na provoz
a 4.200 na pořízení nemovitosti pro školství)
1.901,2 tis. Kč na kulturu a sdělovací prostředky (knihovna, kulturní akce, zpravodaj
a společenské sály)
2.618,4 tis. Kč na tělovýchovu a zájmovou činnost (hala, dotace spolkům, DDM)
4.176 tis. Kč na komunální služby a územní rozvoj (veřejné osvětlení, pohřebnictví, územní
plánování, komunální služby)
3.438 tis. Kč na ochranu životního prostředí (odpadové hospodářství, péče o zeleň)
6.000 tis. Kč na Dům pro seniory
50 tis. Kč na krizová opatření
3.797,5 tis. Kč na požární ochranu – dobrovolná část
2.165 tis. Kč na zastupitelstvo obce
3.985 tis. Kč na činnost místní správy
630 tis. Kč na finanční operace
102,1 tis. Kč na ostatní činnosti
Očekávané výdaje celkem 39.266,7 tis. Kč. Splátka úvěru 1.129 tis. Kč
Schvalovaný rozpočet je oproti zveřejněnému návrhu upraven o částku 200 tis. Kč na straně
výdajů z důvodu podané žádosti o poskytnutí dotace spolkem ČSS, z.s. - sportovně střelecký
klub Křenovice, IČ: 70281092, na zhotovení projektové dokumentace na vybudování nové
střelnice v lokalitě u bývalého koupaliště.
Změny schváleného rozpočtu je možné provádět pouze rozpočtovým opatřením. Rozpočtové
opatření schvaluje zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že se mohou během roku vyskytnout
neočekávané příjmy a výdaje, které je potřeba uskutečnit, a zastupitelstvo nebude v dohledné
době zasedat, je dobré zplnomocnit starostu k provádění rozpočtových opatření. Předsedající
vysvětlil, že pravomoc starosty provádět rozpočtová opatření by byla omezena částkou
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100 tis. Kč. O rozpočtovém opatření provedeném starostou by bylo ZO informováno
na nejbližším zasedání. Stejnou pravomoc měl starosta v roce 2019, kdy byla využita 6krát.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočet Obce Křenovice na rok 2020 v členění
dle odvětví rozpočtové skladby. Příjmy celkem ve výši 30.558.300 Kč, výdaje celkem
ve výši 39.266.700 Kč z toho příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Křenovice ve výši 2.000.000 Kč, splátka úvěru 1.129.000 Kč. Schodek ve výši
9.837.400 Kč bude uhrazen z přebytků hospodaření minulých let.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 17 bylo schváleno

0

zdržel se 0

Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, převod z rozpočtu obce do sociálního
fondu ve výši 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 18 bylo schváleno

0

zdržel se 0

Návrh usnesení č. 19:
Zastupitelstvo obce Křenovice uděluje pro starostu obce pravomoc ke schvalování
mimořádných rozpočtových opatření v roce 2020 do výše 100 tis. Kč. Rozpočtové
opatření provedené starostou bude zastupitelstvu obce předloženo na nejbližším
zasedání. Toto mimořádné rozpočtové opatření může být učiněno maximálně 1krát
za měsíc.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 19 bylo schváleno

0

zdržel se 0

17. Dotace z rozpočtu obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu obce
místním spolkům a organizacím na jejich činnost.
Předsedající navrhl, aby se o všech navržených příspěvcích hlasovalo v rámci jednoho
společného usnesení. Pan místostarosta se přihlásil a sdělil, že v souladu s § 83 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se hlasování o přidělení dotace spolku SK
Křenovice, z.s. nezúčastní, protože je v tomto spolku předsedou a jednalo by se o střet zájmů.
Zastupitelstvo se dohodlo, že projednání dotace tomuto spolku se bude schvalovat jako
samostatné usnesení.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
návrhy a připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 20:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje:
1) Poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Římskokatolická farnost Křenovice u Slavkova,
Svárovská 33, IČ: 61729663.
2) Poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace
Křenovice, Sokolská 605, IČ: 70915440,
3) Poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Skupina historického šermu BUHURT, z.s.,
Křenovice, Brněnská 156, IČ: 65841140.
4) Poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací ZO ČZS Křenovice, Školní 535, IČ: 49408216.
5) Poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Honební společenstvo Křenovice, Svárovská 42,
IČ: 47411911.
6) Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací MSKS, KK Křenovice pobočný spolek, Školní
535, IČ: 75155117.
7) Poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Folklórní soubor Křenovák, z.s.,
Křenovice, Svárovská 39, IČ: 22908218.
8) Poskytnutí dotace ve výši 35.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Moravská hasičská jednota - hasičský sbor
Křenovice, Svárovská 537, IČ: 61730904.
9) Poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Dětský folklorní soubor Křenováček, z.s., Školní
140, Křenovice, IČ: 26661519.
10) Poskytnutí dotace ve výši 137.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací VTK Křenovice, z.s., Bratří Mrázků 715,
IČ: 47411945.
11) Poskytnutí dotace ve výši 60.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 23,
IČ: 65841042.
12) Poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s.,
Brněnská 23, IČ: 22664904.
13) Poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací KOS Křenovice, z.s., Palackého 423,
IČ: 67026478,
14) Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Spolek divadla Antonína Vorla, Brněnská 156,
Křenovice, IČ: 26568098.
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15) Poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Křenovice,
Na Dolinách 713, IČ: 70281092.
16) Poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Křenovice,
Na Dolinách 713, IČ: 70281092.
17) Poskytnutí dotace na SH ve výši 40.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací VTK Křenovice, IČ: 47411945,
18) Poskytnutí dotace na SH ve výši 70.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 23, IČ:
65841042,
19) Poskytnutí dotace na SH ve výši 60.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací KOS Křenovice, z.s., Palackého 423, 683 52
Křenovice, IČ: 67026478.
Přehled přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé organizace je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 20 bylo schváleno

0

zdržel se 0

Návrh usnesení č. 21:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje:
1.) Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, IČ: 48838501.
2.) Poskytnutí dotace na SH ve výši 79.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, IČ: 48838501.
Přehled přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé organizace je přílohou tohoto
zápisu.
Výsledek hlasování: pro 8 proti
Usnesení č. 21 bylo schváleno

0

zdržel se 0

18. Smlouva č. 1030055482/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gestnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, přípojka NN, Palátová“. Jedná se
o vedení na pozemku parc. č. 1720/1. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 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. 22:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 1030055482/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu
„Křenovice, přípojka NN, Palátová“, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9 proti
Usnesení č. 22 bylo schváleno

0

zdržel se 0

19. Zpráva kontrolního výboru
Předsedající dal slovo předsedovi kontrolního výboru, který seznámil přítomné se zprávou
kontrolního výboru. Tato zpráva shrnuje, jak byla jednotlivá usnesení ZO plněna v období
od května do listopadu 2019.
Návrh usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne
28. 11. 2019.

20. Diskuse
Nebyly položeny žádné dotazy.

21. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 9. 12. 2019 v 19:33 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 10. 12. 2019.
Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
Hana Doležalová, BA (Hons)

……………………………

Bc. Lukáš Zvěřina

……………………………
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