Č. j. KRE-2430/2015-LV

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 10. 12. 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 2. 12. 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 p. Oldřicha Bartoška a p. Hanu Procházkovou
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 p. Oldřicha Bartoška a p. Hanu
Procházkovou.
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. Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě se společností Povodí Moravy,
s.p.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Česká republika, s.r.o. – kabel NN
Macháček
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON. – kabel
NN Horáček
6. Smlouva o nájmu nebytových prostor
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7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a
mateřská škola Křenovice, okres Vyškov
9. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se stanoví část společného školského
obvodu základní školy
10. Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2016
11. Rozpočtové provizorium
12. Rozpočtové opatření
13. Různé
14. Diskuze
15. Závěr
Předsedající navrhl na základě návrhu zastupitelstva vyřadit z programu body 8 a 9, které
budou ještě předmětem jednání na pracovní schůzce a dále projednat v bodu „Různé“:
a) Smlouva o poskytnutí zápůjčky
b) Schválení přijetí daru
c) Koupě pozemku
d) Předběžné rozpočtové opatření
e) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Křenovice
se Skupinou historického šermu Buhurt
f) Žádost o dotaci u MŠMT
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 program zasedání doplněný o návrhy starosty:
Navržený program:
1. Technický bod
2. Zpráva kontrolního výboru
3. Dodatek č.1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě se společností Povodí Moravy,
s.p.
4. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Česká republika, s.r.o. – kabel NN
Macháček
5. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON. – kabel
NN Horáček
6. Smlouva o nájmu nebytových prostor
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
8. Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2016
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9. Rozpočtové provizorium
10. Rozpočtové opatření
11. Různé
a. Smlouva o poskytnutí zápůjčky
b. Schválení přijetí daru
c. Koupě pozemku
d. Předběžné rozpočtové opatření
e. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Křenovice se Skupinou historického šermu Buhurt
f. Žádost o dotaci u MŠMT
12. Diskuze
13. Závěr
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti 0

zdržel se

0

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 8.12.2015.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí nájemní smlouvě se společností
Povodí Moravy, s.p.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí nájemní
smlouvě a o smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.9.2013, které se týkají budoucího
pozemkového vyrovnání lokality Mezivodí.
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 Dodatek č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o budoucí
nájemní smlouvě a o smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 6.9.2013, se společností
Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti 0

zdržel se
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4. Smlouva o zřízení věcného břemene s E.ON Česká republika s.r.o. –
kabel NN Macháček
Předsedající seznámil přítomné návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Česká republika s.r.o., na stavbu „Křenovice, kabel NN Macháček – podzemní
kabelové vedení NN, přípojková skříň SR 322“. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu
ve výši 2 000,- Kč bez DPH.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Pí. Kokešová – jedná se o novostavbu RD vedle školy?
Starosta – ano.
K návrhu nebyly vzneseny jiné dotazy či připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330034727/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49
České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Macháček“.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno

5.

zdržel se

0

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Česká
republika s.r.o. – kabel Horáček

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 vč. Rozpojovací
skříně a uzemnění - Horáček“. Břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši
1 500,- 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. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu č. 1030024119/001 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 Horáček“.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 6 bylo schváleno

6.

proti 0

zdržel se

0

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o nájmu nebytových prostor – ordinace
praktického lékaře v budově obecního úřadu, Školní 535, Křenovice.
Záměr obce na pronájem nebytových prostor byl zveřejněn na úřední desce od 25. 11. 2015
do 10. 12. 2015. Jediným zájemcem byla MUDr. Hana Svobodová, která má zájem zde
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provozovat ordinaci ve stejném rozsahu jako MUDr. Škvír, který k 30.4.2016 odchází do
důchodu.
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 Smlouvu o nájmu nebytových prostor mezí
Obcí Křenovice a MUDr. Hanou Svobodovou, narozena 15.8.1971, bytem Všetičkova
617/7, 602 00 Brno.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti 0

zdržel se

0

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 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. Nová vyhláška je vydávána ze dvou důvodů – jedním je změna
legislativy, druhým je úprava výše poplatku. Ve vyhlášce jsou zohledněny výsledky třídění
plastů a papíru v uplynulém roce, což obci přineslo odměny za třídění ve výši 76 536 Kč, což
po přepočtu činí cca 40 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 2014 celkem 382 Kč/obyv.),
druhou část stanoví zastupitelstvo s ohledem na další náklady obce na odpadové hospodaření,
max. do výše 250 Kč. Při návrhu celkové výše 460 Kč za poplatníka tvoří tedy tato druhá
složka částku 78 Kč (382 + 78 = 460).
Částka 460,- Kč pro poplatníka nepokrývá náklady na likvidaci odpadů v obci. Celkové
náklady jsou cca 1,5 mil., přičemž obec doplácí cca 20% ze svého rozpočtu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
p. Slabotínský – Od r. 2025 by mělo být zdraženo skládkování komunálního odpadu.
Starosta – od r. 2025 by mělo být skládkování ukončeno, nicméně komunální odpad
z Křenovic končí už dnes v brněnské spalovně.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 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 78 Kč, celková výše
poplatku činí 460 Kč.
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Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti 0

zdržel se

0

8. Rozpočet DSO Ždánický les a Politaví na rok 2016
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu DSO Ždánický les a Politaví na rok 2016.
Rozpočet byl zveřejněn na úřední desce od 24.11. – 9.12.2015. Zastupitelstvo vzalo informaci
na vědomí.

9. Rozpočtové provizorium
Předsedající navrhl vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2016 nebude schválen rozpočet obce na rok
2016, 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
rok 2016 měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2015 s tím, že
nad rámec takto vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje vyplývající ze smluvních
závazků uzavřených v předchozích letech, jmenovitě:
1) smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2015 se společností Ekostavby Brno, a.s., IČ 46974687
na provedení stavby „Vodní nádrž koupaliště, k.ú. Křenovice u Slavkova,
2) Smlouva o dílo č. SOD/010/2015/2-071 se společností Pospíšil & Švejnoha, spol. s r.o.,
IČ 26253607 na zpracování projektové dokumentace pro akci „MŠ Křenovice –
stavební úprava“,
3) Smlouva o dílo č. SOD/009/2015/2-073 se společností Pospíšil & Švejnoha, spol. s r.o.,
IČ 26253607 na zpracování projektové dokumentace pro akci „ZŠ Křenovice –
stavební úprava“,
4) Objednávka ze dne 10. 12. 2015 na akci „Polní cesta k jezu – Křenovice, Mezivodí,
zhotovitel Ekostavby Brno, a.s., IČ 46974687,
5) Smlouva o dílo ze dne 9. 11. 2015 se společností SEMTECH s.r.o., IČ 60729341, na
zpracování projektové dokumentace pro akci „Dopravní infrastruktura v obci
Křenovice – prodloužení chodníku na ul. Brněnská, rekonstrukce komunikace v ul.
Jiráskova,
a dále odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2015.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. K návrhu nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2016. Obec se
při hospodaření v rozpočtovém provizoriu bude řídit pravidlem, že do schválení
rozpočtu na rok 2016 měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na
rok 2015 s tím, že nad rámec takto vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje
vyplývající ze smluvních závazků uzavřených v předchozích letech, jmenovitě:
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1) smlouva o dílo ze dne 23. 10. 2015 se společností Ekostavby Brno, a.s., IČ
46974687 na provedení stavby „Vodní nádrž koupaliště, k.ú. Křenovice u
Slavkova,
2) Smlouva o dílo č. SOD/010/2015/2-071 se společností Pospíšil & Švejnoha, spol.
s r.o., IČ 26253607 na zpracování projektové dokumentace pro akci „MŠ
Křenovice – stavební úprava“,
3) Smlouva o dílo č. SOD/009/2015/2-073 se společností Pospíšil & Švejnoha, spol.
s r.o., IČ 26253607 na zpracování projektové dokumentace pro akci „ZŠ
Křenovice – stavební úprava“,
4) Objednávka ze dne 10. 12. 2015 na akci „Polní cesta k jezu – Křenovice,
Mezivodí, zhotovitel Ekostavby Brno, a.s., IČ 46974687,
5) Smlouva o dílo ze dne 9. 11. 2015 se společností SEMTECH s.r.o., IČ 60729341,
na zpracování projektové dokumentace pro akci „Dopravní infrastruktura v obci
Křenovice – prodloužení chodníku na ul. Brněnská, rekonstrukce komunikace
v ul. Jiráskova,
a dále odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2015.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

zdržel se 0

10. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 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. 10:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2015. Opatření bude
uloženo u účetní obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se

0

11. 1. Smlouva o poskytnutí zápůjčky
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zápůjčce mezi obcí Křenovice a DSO
Ždánický les a Politaví. Obec poskytne zápůjčku na zajištění vlastních zdrojů pro financování
projektu „Varovný protipovodňový systém pro Dobrovolný svazek obcí Ždánický les a
Politaví“ ve výši 390.000,- Kč s úrokem ve výši 0,5 % ročně. Zápůjčku dlužník vrátí do
30.11.2016.
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. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu o zápůjčce mezi obcí Křenovice a
Dobrovolným svazkem obcí Ždánický les a Politaví, se sídlem Jiráskova 502, 685 01
Bučovice, IČ 61731226 ve výši 390.000,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

zdržel se

0

11. 2. Schválení přijetí daru
Předsedající informoval přítomné o záměru p. Červinky poskytnout finanční dar 100.000,- Kč
Základní a mateřské škole Křenovice. Obec jako zřizovatel této příspěvkové organizace musí
dle kap. VI. B, odst. 1, písm. b) Zřizovací listiny, udělit písemný souhlas s přijetím peněžitého
neúčelového daru, pokud je částka vyšší než 10.000,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice uděluje příspěvkové organizaci Základní a mateřská
škola Křenovice souhlas s přijetím finančního daru od p. Červinky, ve výši 100.000,- Kč
a pověřuje ředitele Mgr. Ivana Mazáče sepsáním darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

zdržel se

0

11. 3. Koupě pozemku
Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce odkoupit pozemek v lokalitě „Na Plachtě“.
Od společnosti Monibo s.r.o. Tato společnost je vlastníkem pozemků a má v plánu jejich
zasíťování a následný prodej jednotlivým stavebníkům. Jeden pozemek - p.č. 1389/45 o
celkové výměře 812m2 chce obec odkoupit, aby v této lokalitě zajistila do budoucna veřejné
prostranství, možnost umístění herního prvku, lavičky apod. Cena pozemku byla stanovena
dohodou na částku 950 Kč/m2, celkem 771.000,- Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
p. Procházková – zastupitelstvo při svém rozhodování o odkupu pozemku vycházelo i z toho,
že vyhláška 501/2006 Sb. vymezuje pro každé dva hektary zastavitelné plochy plochu
veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2.
p. Vrána – jedná se o lokalitu u „Oranžového hřiště“?
starosta – je to lokalita od ul. Široká, směrem na Vážany a k Rakovci
p. Vild – kousek dál jsou 3 sportovní hřiště, která slouží jako veřejný prostor …
Starosta – 2 z nich jsou na soukromých pozemcích…
pí. Procházková – v tomto území jsou ještě další lokality, kde do budoucna je počítáno se
zástavbou (Podvrbí). Pokud se spočítá celková plocha určená v územním plánu pro bydlení,
tak kupovaný pozemek ani kvótu veřejného prostranství nenaplní.
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p. Slabotínský – proč v této lokalitě obec kupuje pozemek na veřejné prostranství – na ul.
Jiráskova, kde se na výstavbě nepodílí developer, ale soukromé osoby, se na veřejném
prostranství obec finančně nepodílela
Starosta – tam obec přispěla na přeložení kabelu 200.000,- Kč
Vild – do budoucna se počítá s přeložením trati (Křenovická spojka) – není možné vyřešit
veřejný prostor na těchto státních nebo obecních pozemcích?
Starosta – Křenovická spojka je naplánována po soukromých pozemcích, které by se
v budoucnu musely vykupovat nebo vyvlastňovat. Obecní ani státní pozemky se v této
lokalitě nenachází. Obec se nechce dostat do podobné situace jako v minulosti na ulici Školní,
kdy nejprve nechtěla vykoupit pozemek na cestu, a pak ho kupovala za několikanásobnou
cenu.
pí. Procházková – v každé lokalitě jsou jiné podmínky – jak dispoziční, jak napojení na
stávající zástavbu, tak vlastnické. Ne vždy je možné veřejný prostor vymezit.
Starosta – na ul. Jiráskova je pozemek nezastavitelný zatížený vedením vysokého napětí –
tam se do budoucna otevírá potenciál pro veřejné prostranství.
p. Slabotínský – do budoucna by bylo možná dobré zpracovat nějakou metodiku pro veřejná
prostranství.
Starosta – Všechny obce v dobré dostupnosti Brna mají podobný problém – Územní plány
jako dlouhodobé dokumenty počítají s postupným zastavováním území, v rámci něhož je
počítáno i s veřejným prostranstvím. Developeři, pro které jsou tyto lokality zajímavé, je však
chtějí zastavět co nejdříve, pokud možno najednou.
p. Andrýsek – Aktivitu obce v zajištění veřejného prostoru hodnotí pozitivně. A zejména to,
že se řeší dříve, než zde vyroste nevratně výstavba.
K návrhu nebyly vzneseny jiné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje kupní smlouvu na koupi pozemku p.č. 1389/45
se společností Monibo s.r.o., Slavíčkova 827/1A, 638 00 Brno, IČO 27694062 za cenu
771.000,- Kč,- Kč.
Výsledek hlasování: pro
proti 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

zdržel se

0

11. 4. Předběžné rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s návrhem předběžného rozpočtového opatření, kterým budou
zajištěny změny v rozpočtu do konce roku 2015.
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 předběžné rozpočtové opatření č. 8/2015 pro
operace, které vzniknou za období od data 11. 12. 2015 do 31. 12. 2015 bez určení
konkrétní výše v Kč pro tyto změny:
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 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 2016. Opatření bude
uloženo u účetní obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro
proti 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

zdržel se 0

V 19.52 hod Odchází paní Kokešová, počet zastupitelů se snižuje na 8.

11. 5. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Obce Křenovice se Skupinou historického šermu Buhurt
Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku k Veřejnoprávní smlouvě. Vzhledem
k tomu, že část dotace byla použita na program spojený s 210. výročím Bitvy tří císařů,
požádala skupina BUHURT o prodloužení termínu pro předložení vyúčtování dotace.
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 Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Křenovice se Skupinou historického šermu
BUHURT, Křenovice, Brněnská 156, IČ: 65841140.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

zdržel se

0

11. 6. Žádost o dotaci u MŠMT
Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce ucházet se o dotaci MŠMT na projekt
„Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Křenovice“.
Návrh usnesení č. 16:
Zastupitelstvo obce Křenovice souhlasí s podáním žádosti MŠMT o dotaci na projekt z
programu 133 310 „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Křenovice“ a závazkem
spolufinancování projektu v minimální výši 15% z celkových nákladů projektu.
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Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

zdržel se

0

12.Diskuze
p. Slabotínský – za Sportovně střelecký klub chce poděkovat obci poskytnutí dotace na
opravu střelnice, která ji v podstatě zachránila a zároveň se omlouvá, že z klubu nebyli
přítomni při projednávání žádosti – v daném termínu se nemohl nikdo zúčastnit.
Starosta – do budoucna je nutné areál udržovat. Proběhne schůzka mezi obcí a SSK o dalším
rozvoji a údržbě areálu. SSK má zpracovaný dlouhodobý investiční záměr areálu – vč.
Vodovodní přípojky. Obec se i do budoucna bude snažit podporovat projekty, kdy spolky
budou aktivně vyhledávat dotační tituly pro rozvoj činnosti, údržbu majetku, tak jako
v minulosti např. pomohla Jednotě Orel s opravou Orlovny.
p. Svoboda – Pokud spolky budou podávat někde žádosti o dotace, je potřeba, aby o tom
předem informovali a projednali svůj záměr s obcí.
Starosta – aby se nestalo, že z rozpočtu obce nebude možné dotaci na dofinancování
poskytnout.
p. Slabotínský – v současné době nejsou personálně schopni zvládat údržbu areálu. Jsou
ochotni klubovnu nabízet obci nebo ostatním spolkům
p. Vrána M. – bude střelnice někdy zase fungovat jako střelnice?
Starosta – to není diskuze na dnešní zasedání. Určitě se povede jednání mezi obcí a spolkem
ohledně využití areálu.
Pí. Mazálková H. – proč je u horního nádraží nově umístěn kontejner na sklo, když jiný
kontejner je o kus dál?
Starosta - kontejner k nádraží umístily České dráhy, není to záležitostí obce. Uvnitř nádraží
jsou pak další boxy na tříděný odpad. Umožní cestujícím třídit sklo, papír, plasty a je součástí
projektu Českých drah a Ministerstva ŽP, který byl spuštěn v letošním roce na vybraných
nádražích. Křenovice – horní nádraží jsou jedním z nich.
Pí. Mazálková H. – Co je pravdy na tom, že vedle nádraží – v místě, kde je dnes park a bývalá
ČOV, by mělo být v budoucnu parkoviště.
Starosta – Obec nechávala zpracovat studii na možné řešení parkovacích míst do budoucna,
zejména v několika kritických lokalitách. Lokalita u horního nádraží byla vytipovaná jako
jedna z možných, kde by parkoviště mohlo být.
Pí. Mazálková H. – upozorňuje na znečištění komunikace na Holubice bahnem.
Starosta – OHLŽS – na kontrolních dnech starosta upozorňuje na znečištění obce a bude trvat
na vyčištění a odstranění škod
p. Andrýsek – připojuje se – na ul. Palackého je poškozen obrubník
Starosta – pokud někdo ví o škodách na majetku, ať je nahlásí na obecním úřadě.
p. Andrýsek – jak byla opravena vpusť kanálu na Václavské u přejezdu?
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Starosta – Po velikonocích byl kanál opraven, je stabilizován. Poškození do budoucna mohou
opět způsobit kamiony, které přes přejezd jezdí rychle.
p. Nohel – na ul. Vlárské jsou problémy s bezdrátovým rozhlasem. Někdy jede, někdy nejede.
Starosta – Máme pořízený soupis lokalit, kde jsou problémy. Po novém roce proběhne revize
a úprava rozhlasů, některé budou možná přemístěny.
p. Vild – Cesta od horního nádraží směrem na Havlíčkovu byla v minulosti rozkopaná kvůli
kanalizaci a následně udělaná z recyklátu. Dnes je zvlněná, ve špatném stavu. Je cesta
v majetku obce? Kdy dojde k opravě cesty?
Starosta – v příštím roce je pro obec investiční prioritou č. 1 Základní škola, rozšíření MŠ na
ul. Bří Mrázků tak, aby se celá MŠ vešla do této budovy a budova na Václavské ul. Byla
uvolněna pro ZŠ.
p. Vild – V minulosti se mluvilo o opravě a rozšíření pódia na Sokolském hřišti. Kdy bude?
Starosta – s rozšířením bohužel nesouhlasí vlastník pozemku. Je možné si od MaS Slavkovské
bojiště půjčit mobilní pódium a použít ho.
p. Vild – a nebylo by vhodné, aby ho obec koupila?
Starosta – taková investice se obci nevyplatí. Finančně je vhodnější si pódium půjčit – ale
doporučuje ho zamluvit co nejdříve (např. pro Rakovec).
p. Maděra – v areálu chtěli kromě podia také přistavět, přebudovat WC, ale ani s tím vlastník
pozemku nesouhlasí.

13. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 10. 12. 2015 ve 20.20 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 14.12.2015

Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
……………………………

……………………………

12

