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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 22. 3. 2016 od 19:00 hodin  

v obřadní síni obecního úřadu 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 16. 3. 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). Po hlasování o usnesení č. 2 přišel p. Radim Svoboda, čímž se počet zastupitelů 

zvýšil na 10.  

1. Technický bod 

1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Reginu Kokešovou a pana Oldřicha Bartoška 

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 Reginu Kokešovou a pana 

Oldřicha Bartoška.  

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. Rozpočtové opatření 

3. Veřejnoprávní smlouva s městem Slavkov u Brna 

4. Zplnomocnění zástupce obce k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

5. Zplnomocnění zástupce obce k účasti na valné hromadě Respono a.s. 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON. – kabel 

NN Horáček 
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7. Různé 

8. Závěr 

 

Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“: 

1. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 

 

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 následující program zasedání: 

Navržený program: 

1. Technický bod 

2. Rozpočtové opatření 

3. Veřejnoprávní smlouva s městem Slavkov u Brna 

4. Zplnomocnění zástupce obce k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

5. Zplnomocnění zástupce obce k účasti na valné hromadě Respono a.s. 

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností E.ON. – kabel 

NN Horáček 

7. Různé 

7.1. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 

8. Závěr 

 

Výsledek hlasování: pro 9           proti  0        zdržel se  0          

Usnesení č. 2  bylo  schváleno 

Přišel pan Radim Svoboda. 

 

2. Rozpočtové opatření 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2016. 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 rozpočtové opatření č. 1/2016. Opatření bude 

uloženo u účetní obce Křenovice. 

 

Výsledek hlasování: pro 10           proti    0       zdržel se  0        

Usnesení č. 3  bylo schváleno  



Č. j.  KRE-682/2016-LV 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 22. 3. 2016 

 

3 

 

3. Veřejnoprávní smlouva s městem Slavkov u Brna 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem veřejnoprávní smlouvy s městem Slavkov o 

výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací na území obce 

Křenovice. Smlouva je uzavírána z důvodu, že obec po novele zákona 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích a souvisejících předpisů má vykonávat působnost speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, aniž by měla potřebné odborné zázemí. 

Jedná se o chybu v zákoně, která bude odstraněna. Do té doby bude agendu speciálního 

stavebního úřadu ve věcech místních komunikací za obec Křenovice vykonávat Slavkov u 

Brna na základě veřejnoprávní smlouvy. Obec bude městu hradit náklady spojené s výkonem 

činnosti ve výši 170,- Kč za každou započatou hodinu činnosti jednoho úředníka a náklady na 

provoz motorového vozidla. Město Slavkov bude náklady fakturovat zpětně, součástí faktury 

bude přehled výkonů úředníka. 

V Křenovicích v letošním roce připadá v úvahu kolaudace komunikací stavebníků 

Slabotínský, Audy, Jandl, Horáček, možná Monibo, připravuje se chodník Brněnská, 

komunikace Jiráskova – u těchto řízení by obec využila veřejnoprávní smlouvu se Slavkovem.  

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 Veřejnoprávní smlouvu s městem Slavkov u 

Brna (IČ 00292311) o výkonu působnosti silničního správního úřadu ve věcech místních 

komunikací na území obce Křenovice. 

 

Výsledek hlasování: pro 10           proti    0       zdržel se  0        

Usnesení č. 4  bylo schváleno  

 

4. Zplnomocnění k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

Předsedající informoval přítomné o tom, že dne 20. 5. 2016 se koná valná hromada akciové 

společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Obec jako akcionář na tuto valnou hromadu 

zplnomocňuje svého zástupce. Starosta navrhl delegovat p. Petra Maděru, jiný návrh nebyl 

předložen. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice deleguje místostarostu p. Petra Maděru k zastupování na 

valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., dne 20. 5. 2016. 

Výsledek hlasování: pro 10           proti 0          zdržel se  0            

Usnesení č. 5  bylo schváleno 



Č. j.  KRE-682/2016-LV 

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 22. 3. 2016 

 

4 

 

5. Zplnomocnění zástupce obce k účasti na valné hromadě společnosti 

RESPONO, a.s. 

 

Předsedající informoval přítomné o tom, že dne 19. 5. 2016 se koná valná hromada akciové 

společnosti RESPONO, a.s. Obec jako akcionář na tuto valnou hromadu zplnomocňuje svého 

zástupce. Paní H. Procházková navrhla delegovat p. Konečného, jiný návrh nebyl předložen. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Křenovice deleguje starostu p. Jaromíra Konečného k zastupování 

na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., dne 19. 5. 2016. 

Výsledek hlasování: pro 10           proti    0       zdržel se  0        

Usnesení č. 6  bylo schváleno 

 

6. 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“. Oproti dříve předložené smlouvě dochází ze změně trasy 

vedení rozvodů nn. Břemeno bude sjednáno za jednorázovou úplatu ve výši 1 500,- Kč bez 

DPH.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.  

M. Drápalová – Bude se usnesení, kterým byla schválena původní smlouva rušit? 

Starosta – Ne, v souladu s původním usnesením byla již smlouva podepsána. Teď se 

zastupitelstvo usnáší k jiné smlouvě. 

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

 

Návrh usnesení č. 7: 

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 10           proti   0        zdržel se     0 

Usnesení č. 7  bylo schváleno 

 

 

7.  Různé 

7.1.  Odměny neuvolněných členů zastupitelstva 
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Předsedající na základě Nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 2013, kterým se mění 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění 

pozdějších předpisů navrhl zvýšení odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce 

Křenovice. Předsedům výborů o 86,- Kč, místostarostovi o 500,- 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 schvaluje od 1. 4. 2016 výši odměny předsedům výborů 

Zastupitelstva obce Křenovice ve výši 1 386 Kč, místostarostovi ve výši 10 500,- Kč. 

 

Výsledek hlasování: pro  10          proti   0        zdržel se     0 

Usnesení č. 8  bylo schváleno 

 

8. Diskuze 

Starosta – dotaz na M. Drápalovou – jaké je stanovisko výboru pro ŽP k výsadbě v lokalitě 

„koupaliště“? Může obec objednat materiál? Podle projektu p. Škrdly zde má být vysazeno 

cca 400 keřů, 15 soliterních stromů s balem, 50 – 100 stromků odrostků. Celý areál má být 

uzavřen do prstence zeleně, jediný přístup bude od mostu. Je navržena pestrá druhová skladba 

ze stromů a keřů, které do této lokality patří ( duby, olše, lípy, vrby, mirabelky, jeřáby, trnky). 

Fi. Květ Blažovice zeleň ocenila na cca 76 000,- Kč, což je přibližně polovina částky, kterou 

má obec v rozpočtu vyčleněnu na materiál/zeleň. S výsadbou je však vzhledem k ročnímu 

období nutné začít co nejdříve. 

M. Drápalová i ostatní zastupitelé se zahájením výsadby souhlasí. 

R. Svoboda – bylo by možné ještě přiobjednat stromy (moruše) na místo pokácených jabloní 

u dolního nádraží? 

Starosta – můžeme přiobjednat. 

D. Hořavová – zeleň bude sázet obec? 

Starosta – ano, za součinnosti p. Škrdly. 

Starosta – přes MaS se momentálně řeší projekt „Milion ovocných stromů stromů pro 

Jihomoravský kraj“. Tato akce by měla být impulzem pro to, aby se v kraji začaly sázet 

ovocné stromy. Na MaS Slavkovské bojiště by mělo připadnout cca 200 stromů. Pokusíme se 

pro Křenovice získat alespoň 10 stromů (moruše nebo třešně), na dosázení do proluk kolem 

silnic. 

R. Svoboda – měly by se vyměnit zlomené kůly v aleji na Vážany. 

Starosta – stromy už jsou zakořeněné, kůly už nejsou nutné. Pouze se odstraní ty poškozené. 

M. Hladká – je možné nějak finálně dořešit „smyčku“ v souvislosti s budováním spojky ulic 

Vlárská-Široká? Je tam zaježděný štěrk a hlína. 
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p. Maděra – prostor se bude řešit, až stavebníci dodělají zemní práce. Odebere se horní vrstva, 

prostor se dosype zeminou, oseje trávou. Uprostřed v trojúhelníku zůstanou stání pro auta. 

M. Drápalová – podala obec žádost o dotaci na opravu kříže? 

Starosta – ano, byla podána žádost na kraj, nicméně sakrální stavby nejsou pro kraj zcela 

prioritní. 

R. Kokešová – kdy se žadatelé dozví, zda se žádostmi o dotace uspěli? Škola má také podaný 

1 projekt. 

Starosta – asi v polovině roku. Obec dále podala žádost o dotaci na výměnu vrat v hasičské 

zbrojnici, na dovybavení knihovny. 

H. Procházková – V jaké fázi je odkup pozemků na ul. Školní v souvislosti s výstavbou p. 

Horáčka? 

Starosta – obec musí zjistit cenu v místě obvyklou.  

R. Svoboda – je už domluven termín s p. Pauříkem na ul. Široká-Vlárská? 

Starosta – O akci jsme již mluvili, ale termín, zatím dohodnut nebyl. Bude řešeno 

v součinnosti s p. Klanicou. Pozitivní je, že Večeřovi už mají podánu žádost o územní řízení 

na kanalizaci. 

R. Svoboda – Je zpracován projekt na pakování u sportovní haly? 

Starosta – zatím ne. 

Starosta – Informoval, že obec bude pořizovat reklamní samolepky s využitím pro dětské 

akce. 

  

9. Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 22. 3. 2016 v 19:35 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 29. 3. 2016 

 

 

 

Starosta obce     …………………………… 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

     …………………………… 

 

 

 

     …………………………… 

 


