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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 25. 2. 2016 

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 25. 2. 2016 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 17. 2. 2016. 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 Marcelu Drápalovou 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 Marcelu Drápalovou 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. Plán kontrol finančního výboru 

4. Rozpočet obce na rok 2016 

5. Rozpočtový výhled 2017 – 2019 

6. Dotace z rozpočtu Obce Křenovice  

7. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 
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8. Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání se  

společností E.ON Distribuce a.s. 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330035699/001 se společností E.ON Česká 

republika, s.r.o.  

10. Smlouva o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení  

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

12. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a mateřská 

škola Křenovice, okres Vyškov 

13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy 

14. Diskuze 

15. Závěr 

 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Žádné 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. Plán kontrol finančního výboru 

4. Rozpočet obce na rok 2016 

5. Rozpočtový výhled 2017 – 2019 

6. Dotace z rozpočtu Obce Křenovice  

7. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

8. Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání se  

společností E.ON Distribuce a.s. 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330035699/001 se společností E.ON 

Česká   republika, s.r.o.  

10. Smlouva o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení  

11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

12. Smlouva o vytvoření společného školského obvodu spádové školy Základní škola a 

mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 

13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu 

základní školy 

14. Diskuze 

15. Závěr 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 2  bylo  schváleno 

2. Zpráva kontrolního výboru 
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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 24. 2. 2016. 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 3  bylo schváleno 

 

3. Plán kontrol finančního výboru 

Předsedající podrobně seznámil přítomné plánem kontrol finančního výboru na rok 2016. 

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 plán kontrol finančního výboru na rok 2016. 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 4  bylo schváleno 

 

4. Rozpočet obce na rok 2016 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2016 v paragrafovém znění. Oproti 

zveřejněnému návrhu doporučil zastupitelstvu následující změny: 

Změna na straně výdajů na §3419 Ostatní tělovýchovná činnost zvýšení o 63 700,- Kč a 

§3421 Využití volného času dětí zvýšení o 47 400,- Kč, celkem 111 100,- Kč a změna 

položky 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zvýšení o 

111 100,- Kč. 

 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

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

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočet Obce Křenovice na rok 2016 

v paragrafovém znění s těmito změnami: 

Na straně výdajů na §3419 Ostatní tělovýchovná činnost zvýšení o 63 700,- Kč a §3421 

Využití volného času dětí zvýšení o 47 400,- Kč, celkem 111 100,- Kč  a změnu položky 
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8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech zvýšení o 111 100,- 

Kč.  

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0                          

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Rozpočtový výhled 2017-2019 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu na období 2017-2019. Před 

hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

 

Slabotínský M. – jak je to s dotačními tituly na bydlení pro seniory? 

Starosta – bydlení pro seniory není v současné době dotačně podporováno. Na sociální a 

startovací byty dotační tituly jsou, ale dotace velmi svazují provoz zařízení. Obce nemohou 

nastavovat vlastní pravidla pro umísťování bydlících. Paradoxně se tak může stát, že 

nemohou být umísťováni občané místní, kteří nevyhoví kritériím. Proto Křenovice zatím 

upřednostňují financování stavby z vlastních zdrojů a využití bankovního úvěru. 

Slabotínský M. – počítal někdo ekonomiku provozu? 

Starosta – Ne. Jsme teprve na začátku projektu. 

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

 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtový výhled obce Křenovice na období 

2017-2019.  

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Dotace z rozpočtu obce  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu obce 

místním spolkům a organizacím na jejich činnost a s návrhem na přidělení finančních 

příspěvků z rozpočtu obce čtyřem místním spolkům za úhradu služeb Sportovní haly do  

30. 12. 2015.  

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. 
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Návrh usnesení č. 7: 

 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje: 

1) Poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Římskokatolická farnost Křenovice, IČ: 61729663, 

2) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace Český svaz chovatelů Základní organizace Křenovice, IČ: 

70915440, 

3) Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Základní kynologická organizace, IČ: 75155117,  

4) Poskytnutí dotace ve výši 15 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací SK ŽS Křenovice, IČ: 48838501,  

5) Poskytnutí dotace ve výši 35 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Skupina historického šermu BUHURT, 

Křenovice, Brněnská 156, IČ: 65841140, 

6) Poskytnutí dotace ve výši 7 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Základní organizace ČZS Křenovice, Školní 535, 

IČ: 49408216,  

7) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací s organizací Honební společenstvo Křenovice, IČ 

47411911, 

8) Poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací „SPOLEK DIVADLA ANTONÍNA VORLA“, IČ: 

26568098, 

9) Poskytnutí dotace ve výši 8 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Folklorní soubor Křenovák, Křenovice, Brněnská 

141, IČ: 22908218, 

10) Poskytnutí dotace ve výši 12 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Moravská hasičská jednota, hasičský sbor 

Křenovice, IČ: 61730904, 

11) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Dětský folklorní soubor Křenováček, Školní 140, 

Křenovice, IČ: 26661519, 

12) Poskytnutí dotace ve výši 50 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice, IČ: 

47411945, 

13) Poskytnutí dotace ve výši 60 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 26, IČ: 

65841042,  

14) Poskytnutí dotace ve výši 20 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s., 

Křenovice, Brněnská 23, IČ: 22664904,  
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15) Poskytnutí dotace ve výši 25 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací  KOS - Křenovské občanské sdružení dětí a 

mládeže, Školní 140, IČ: 67026478, 

16) Poskytnutí dotace ve výši 10 000,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Sportovně střelecký klub Křenovice, IČ: 

70281092,  

17) Poskytnutí dotace ve výši 30 400,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací SKŽS Křenovice, IČ: 48838501  

18) Poskytnutí dotace ve výši 16 574,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice, IČ: 

47411945, 

19) Poskytnutí dotace ve výši 16 650,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 26, IČ: 

65841042,  

20) Poskytnutí dotace ve výši 47 400,- Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy o 

poskytnutí dotace s organizací KOS - Křenovské občanské sdružení dětí a 

mládeže, Školní 140, IČ: 67026478. 

 

Přehled přiznaných příspěvků a účel dotace pro jednotlivé organizace je přílohou zápisu 

z jednání Zastupitelstva obce Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0                     

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

7. Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ 

Křenovice za rok 2015. 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 schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku 

Základní školy a mateřské školy Křenovice, IČ: 46270922 za rok 2015 ve výši 114 133,66 

Kč. Celá částka bude převedena do rezervního fondu školy. 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

8. Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v 

obvyklém užívání se společností  E.ON Distribuce a.s. 
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dohody o udělení souhlasu a jednorázové náhradě 

za omezení v obvyklém užívání se společností E.ON Distribuce a.s. v souvislosti s investiční 

akcí „Sokolnice_Husovice, modernizace vedení VVN, náhradní přenosová trasa by-pass 01, 

02“. Jednorázová náhrada činí 3 690,- Kč bez DPH, dotčeno stavbou bude 369 m
2
. 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 Dohodu o udělení souhlasu a jednorázové 

náhradě 3 690,- Kč + DPH za omezení v obvyklém užívání v souvislosti s investiční akcí 

„Sokolnice_Husovice, modernizace vedení VVN, náhradní přenosová trasa by-pass 01, 02“ se 

společností E.ON Distribuce a.s., IČ: 280 85 400. 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

9. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330035699/001  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 

břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Morávek 

par.č. 626, 627“.  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. 10: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího 

věcnému břemenu č. PV-014330035699/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. 

Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel 

NN Morávek par.č. 626, 627“. 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

10.  Smlouva o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. na stavbu 

„SO 01 Kanalizační fáze 1 a fáze 2“ (stavebník Mašek Ĺubomír), která je součástí stavby 

prodloužení kanalizace vč. kanalizačních přípojek k nově budovaným rodinným domům. 

Roční pachtovné činí 100 Kč bez DPH.  
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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. 11: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu č. SPP/003/2016 o zajištění provozu a 

pachtu vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 

IČ 49454587 na dílo „SO 01 Kanalizační fáze 1 a fáze 2“. 

Pachtovné se sjednává za roční úplatu ve výši 100 Kč bez DPH. 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0                    

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

11.  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 

se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. z důvodu položení nového optického 

kabele. Služebnosti budou zřízeny k pozemku parc. č. 315/3, 315/1 a 315/4 za jednorázovou 

úplatu v úhrnné výši 1500,- 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 o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 6, 130 00 

Praha, IČ 04084063 pro stavbu SAP:11010-057195, název akce: 

CG5M_VYSK_VYYKE_OK. 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

12.  Dohoda o vytvoření společného školského obvodu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dohody o vytvoření společného školského obvodu 

mezi obcí Křenovice a obcí Hrušky.  

Obec Křenovice se zavazuje zajistit: 

- přednostní přijímání žáků s místem trvalého pobytu ve společném školském obvodu 

k povinné školní docházce od 5. třídy, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve 

školském rejstříku, 

- rovný přístup vedení spádové školy k celému školskému obvodu podle shodných 

kritérií bez ohledu na místo trvalého pobytu žáka, 

- organizaci tříd a školy tak, aby v každém pátém ročníku bylo možno přijmout z 

obvodu obce Hrušky každý rok potřebný počet žáků. 
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Obec Hrušky se zavazuje hradit Obci Křenovice jako zřizovateli spádové školy příspěvek na 

dítě ve spádové škole, které má pobyt v obci Hrušky, na investiční výdaje spojené se 

zvyšováním kapacity, popřípadě modernizací budov a vybavení spádové školy, a to ve výši  

2 000 Kč (slovy dvatisícekorunčeských) na žáka za každý školní rok.  

 

Smluvní strany se dohodly, že k jednáním školské rady bude přizván zástupce obce Hrušky, 

jako přísedící bez hlasovacího práva. 

 

Je možné, že v budoucnu bude dohoda kromě Hrušek uzavřena i s Vážany n. L., které se také 

potýkají s nedostatkem míst ve škole a do Křenovic se už dnes hlásí do 1. třídy i děti z Vážan. 

 

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 Dohodu o vytvoření společného školského 

obvodu mezi obcí Křenovice, IČ 00291943 a obcí Hrušky, IČ 00372102. 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0            

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

13.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví část společného 

školského obvodu základní školy  

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část 

společného školského obvodu základní školy. Vydání nové vyhlášky souvisí s Dohodou obce 

Křenovice a Hrušky o vytvoření společného školského obvodu a je povinné.  

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 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se 

stanoví část společného školského obvodu základní školy.   

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se  0                          

Usnesení č. bylo schváleno 

 

  

14.  Diskuze 

Paní Mazlová – kdo je majitelem fotbalového hřiště? Proč majitel nesouhlasí s úpravami 

zázemí? 
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p. Maděra – od posledního zasedání se situace změnila. Zázemí na hřišti se bude upravovat a 

zvětšovat. 

p. Vrána – kolik členů má Tělocvičná jednota Sokol v Křenovicích? 

Starosta – jejich počet obec nezná. 

p. Kříž – Kdo provádí čištění vpustí dešťové vody na silnicích? Před jeho domem je vpusť 

ucpaná štěrkem. 

Starosta – čištění provádí Správa a údržba silnic.  

p. Majerník – upozorňuje, že je špatně provedeno silniční značení u dolního přejezdu – 

dopravní značky překrývají výstražníky před přejezdem 

Starosta – obec toto bude řešit se Silničním správním úřadem ve Slavkově 

paní Mazlová – Výlukový jízdní řád je umístěn příliš dole, je špatně čitelný 

Starosta – umístění neprováděla obec 

pan Nohel – na ul. Palackého stále není opraven obrubník 

Starosta – obec zatím stavbu nepřevzala, některé opravy obrubníků byly nekvalitně provedeny 

– stále je v řešení se SŽDC. 

Pan Nohel – už byla provedena kontrola rozhlasů? 

Starosta – ne, zatím kontrola neproběhla. 

 

15.  Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 25. 2. 2016 ve 20:00 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne  3. 3. 2016. 

 

  

 

Starosta obce     …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Marcela Drápalová    …………………………… 

 

 

Kamila Mazálková   …………………………… 


