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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 30. 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/místostarostou 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 16. 12. 2019. 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).

1. Technický bod
1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Martina Holomka a paní Zuzanu Schořovou.
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 pana Martina Holomka a paní
Zuzanu Schořovou.
Výsledek hlasování: pro 8
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. Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 535 (zdravotní středisko) firmě SanaFlora,s.r.o., za účelem poskytování zdravotní péče
3. Různé
4. Diskuze
5. Závěr
Předsedající navrhl změnu programu - do bodu různé zařadit Rozpočtové opatření č. 12/2019.
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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 místostarosty:
Navržený program:
1. Technický bod
2. Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 535 (zdravotní středisko) firmě SanaFlora, s.r.o., za účelem poskytování zdravotní péče
3. Rozpočtové opatření č. 12/2019
4. Diskuze
5. Závěr
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

2. Pronájem nebytových prostor v budově č. p. 535 (zdravotní středisko)
firmě Sana-Flora, s.r.o., za účelem poskytování zdravotní péče.
Předsedající seznámil přítomné s problematikou týkající se pronájmu zdravotního střediska.
Paní MUDr. Hana Svobodová předložila obci dne 4. 12. 2019 rozhodnutí, vydané Krajským
úřadem JMK, o odejmutí oprávnění poskytovatele zdravotních služeb pro MUDr. Hanu
Svobodovou IČ: 759 77 630 s účinností ke dni 31. 12. 2019. Dále předložila rozhodnutí,
vydané Krajským úřadem JMK, o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
pro poskytovatele Sana-Flora, s.r.o., IČ: 08629471 s účinností od 1. 1. 2020. Jednatelkou
společnosti je MUDr. Hana Svobodová. V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) vyvěsila obec záměr o pronájmu nebytových prostor. Záměr byl
zveřejněn od 12. 12. 2019 do 30. 12. 2019. Na pronájem nebytových prostor je zpracována
nájemní smlouva.
Vzhledem k tomu, že se paní MUDr. Šilerové snížil počet ordinačních hodin na středisku
v Křenovicích, byla vypracována nová nájemní smlouva i pro ni, ve které se upravuje výše
ročního nájemného dle aktuální ordinační doby.
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 pronájem zdravotního střediska Školní 535,
Křenovice firmě Sana-Flora, s.r.o., Všetičkova 617/7, 602 00 Brno, IČ: 08629471
za dohodnuté roční nájemné ve výši 20.940 Kč za ordinaci, 6.000 Kč ročně bez DPH
za garáž a 8.760 Kč ročně bez DPH za úklid smluvených prostor. Dále schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor se společností Sana-Flora, s.r.o. s účinností
od 2. 1. 2020.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti

0

zdržel se
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Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o nájmu nebytových prostor
s MUDr. Dagmar Šilerovou, Tyršova 324, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 64446107
na pronájem zdravotního střediska Školní 535, Křenovice za roční nájemné ve výši
2.580 Kč a za úklid smluvených prostor ve výši 1.090,80 Kč ročně bez DPH. Smlouva je
s účinností od 2. 1. 2020.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

3. Rozpočtové opatření č. 12/2019
Předsedající seznámil přítomné s obsahem Rozpočtového opatření č. 12/2019. 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. 5
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2019.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

4. Diskuse
Nebyly položeny žádné dotazy.

5. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 30. 12. 2019 v 19:06 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 30. 12. 2019.
Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
Mgr. Martin Holomek

……………………………

Zuzana Schořová

……………………………
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