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Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 24. 2. 2020 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 14. 2. 2020. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

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

10 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 Zuzanu Schořovou 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 Zuzanu Schořovou a pana 

Lukáše Zvěřinu. 

Výsledek hlasování: pro     10      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 o zřízení věcného břemene č. PV-014330057795/001 se společností 

E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 

3. Nájemní smlouva č. 2637930220 se společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

5. Parkovací stání u horního nádraží – doplnění Strategického plánu rozvoje obce 

Křenovice na období 2012–2020 

6. Smlouva č. SPP/002/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského 

zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587 
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7. Různé  

8. Diskuze 

9. Závěr 

Předsedající navrhl změnu programu – do bodu různé zařadit schválení smlouvy 

pro financování systému IDS JMK na rok 2020. 

 

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 o zřízení věcného břemene č. PV-014330057795/001 se společností E.ON 

Distribuce a. s., IČ: 28085400 

3. Nájemní smlouva č. 2637930220 se společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

5. Parkovací stání u horního nádraží – doplnění Strategického plánu rozvoje obce 

Křenovice na období 2012–2020 

6. Smlouva č. SPP/002/2020 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se 

 společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587 

7. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2020  

8. Diskuze  

9. Závěr  

 

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330057795/001 se 

společností E.ON 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy 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 Hrubá“. Jedná se o vedení NN na pozemcích parc. č. 106, 

1404/155 a 1404/156. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 2.200 Kč 

bez DPH. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 



Č. j.  KRE-360/2020-VS 
Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 24. 2. 2020 

 

3 

 

Návrh usnesení č. 3: 

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

014330057795/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu 

„Křenovice, kabel NN Hrubá“, za jednorázovou úplatu ve výši 2.200 Kč bez DPH.   

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Nájemní smlouva č. 2637930220 se společností České dráhy, a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy č. 2637930220 o nájmu pozemku 

se společností České dráhy, a.s., se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, 

IČ: 70994226. Jedná se o část pozemku parc. č. 545/11 o výměře 55 m2. Pozemek je 

ve vlastnictví Českých drah, a.s. a touto nájemní smlouvou obci pronajímá část tohoto 

pozemku pro vybudování stavby Parkoviště u Horního nádraží Křenovice – vybudování 

bezbariérového chodníku. Celkové roční nájemné činí 1.210 Kč. Smlouva je uzavřena 

na dobu určitou, a to ode dne předání předmětu nájmu do užívání a skončí dnem nabytí 

právních účinků vkladu kupní smlouvy k předmětu nájmu do katastru nemovitostí, maximálně 

však do 5 let ode dne předání předmětu nájmu. 

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 nájemní smlouvu č. 2637930220 o nájmu 

pozemku se společností České dráhy, a.s., IČ: 70994226, na pronájem části pozemku 

parc. č. 545/11 o výměře 55 m2 na stavbu Parkoviště u Horního nádraží Křenovice – 

vybudování bezbariérového chodníku, za roční nájemné ve výši 1.210 Kč. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem Rozpočtového opatření č. 1/2020. Jedná se 

především o zařazení odkupu pozemků na ulici Jiráskova (Na Dolinách) ve výši 270 tis. Kč 

do rozpočtu obce. Tyto výdaje budou hrazeny z přebytku hospodaření minulých let. 

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. 1/2020. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti      0     zdržel se   1    

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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5. Parkovací stání u horního nádraží – doplnění Strategického plánu 

rozvoje obce Křenovice na období 2012–2020   

Předsedající seznámil přítomné se zněním Strategického plánu rozvoje obce Křenovice 

na období 2012–2020, konkrétně s opatřením č. 3.1.2 Dopravní infrastruktura – místní 

komunikace a parkování. Sdělil přítomným, že toto opatření by bylo třeba změnit ve smyslu 

nerealizovat zamýšlenou stavbu odstavného pruhu na ul. Nádražní od horního nádraží 

po křižovatku s ulicí Brněnskou a podél budovy horního nádražní na neupravené krajnici, 

ale vybudovat samostatné parkoviště vedle horního nádraží s bezbariérovým přístupem 

z parkoviště až na nástupiště českých drah.  

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 změnu strategického plánu obce v opatření 

č. 3.1.2 Dopravní infrastruktura – místní komunikace v bodě 2. Aktivity a projekty 

naplňující opatření místo „Prověřit a následně realizovat stavbu odstavného pruhu 

na ul. Nádražní od horního nádraží po křižovatku s ulicí Brněnskou a podél budovy 

horního nádraží na neupravené krajnici“ na nové znění „Provedení samostatného 

parkoviště vedle budovy horního nádraží“. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6.  Smlouva č. SPP/002/2020 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zajištění provozu a pachtu 

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

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587. Jedná se o provozování vodního díla 

Křenovice, ul. Zbýšovská – Příční, Splašková kanalizace a ČS, a to: stavební objekt SO 01 

splašková kanalizace v celkové délce 261,94 m, výtlak, stavební objekt SO 02 čerpací stanice 

a PS 01 čerpací stanice (strojně technologická část ČS a elektrorozvody ČS a přenos dat). 

Za zajištění provozu a pachtu bude obec platit pachtovné ve výši 100 Kč bez DPH za rok. 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

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 č. SPP/002/2020 o zajištění provozu 

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

Brněnská 410/13, Vyškov, IČ: 49454587, na provozování vodního díla Křenovice, 

ul. Zbýšovská – Příční, Splašková kanalizace a ČS, za roční pachtovné ve výši 100 Kč 

bez DPH.   

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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7. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy mezi obcí a Jihomoravským krajem 

o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2020. Obec se zavazuje na základě této 

smlouvy poskytnout finanční příspěvek na standard dopravní obslužnosti v rámci IDS JMK 

na kalendářní rok 2020 ve výši 96.800 Kč. 

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 smlouvu o zajištění financování systému IDS 

JMK na rok 2020. Příspěvek obce na standard dopravní obslužnosti na rok 2020 činí 

96.800 Kč.  

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

8.  Diskuse 

Paní S. se zeptala, jestli je v plánu obnova polních cest, které byly v minulosti zaorány. Pan 

místostarosta odpověděl, že to zatím není v plánu, ale tato věc se bude řešit, až budou 

dokončeny pozemkové úpravy. 

 

9.  Závěr   

 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 24. 2. 2020 v 19:16 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 24. 2. 2020. 

 

 

Starosta obce      …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Zuzana Schořová    …………………………… 

 

 

Bc. Lukáš Zvěřina    …………………………… 

 


