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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 22. 6. 2020

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 22. 6. 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 10. 6. 2020. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno
11 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 Hanu Doležalovou a pana Michaela Doubka.
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 Hanu Doležalovou a pana
Michaela Doubka.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 1 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

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-014330059483/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400

3)

Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-1642/2020 se společností Správa
železnic, státní organizace, IČ: 70994234

4)

Peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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5)

Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Křenovice

6)

Smlouvy o převodu veřejné dopravní infrastruktury v Křenovicích v ulicích Jiráskova
a Na Dolinách

7)

Kupní smlouvy na odkup pozemků pod veřejnou dopravní infrastrukturou v ulicích
Jiráskova a Na Dolinách

8)

Závěrečný účet obce za rok 2019

9)

Účetní závěrka obce za rok 2019

10) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2019
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020
12) Rozpočtové opatření č. 4/2020
13) Pojmenování nové ulice – Otakara Černého
14) Změna využití účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2020 - KOS Křenovice, z.s.
15) Rozšíření doby pro uzavírání manželství v obci Křenovice
16) Zpráva kontrolního výboru
17) Různé
18) Diskuse
19) Závěr

Předsedající navrhl změnu programu – místo bodu různé zařadit ještě další body:
1) Pověření starosty k zastupování obce na mimořádné valné hromadě společnosti
Respono, a.s.
2) Územní působnost spolku MAS Slavkovské bojiště, z.s.
3) Žádost o rozšíření Změny č. 2 územního plánu Křenovice
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-014330059483/001 se společností E.ON
Distribuce, a.s., IČ: 28085400

3)

Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-1642/2020 se společností Správa
železnic, státní organizace, IČ: 70994234
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4)

Peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

5)

Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Křenovice

6)

Smlouvy o převodu veřejné dopravní infrastruktury v Křenovicích v ulicích Jiráskova
a Na Dolinách

7)

Kupní smlouvy na odkup pozemků pod veřejnou dopravní infrastrukturou v ulicích
Jiráskova a Na Dolinách

8)

Závěrečný účet obce za rok 2019

9)

Účetní závěrka obce za rok 2019

10) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2019
11) Rozpočtové opatření č. 3/2020
12) Rozpočtové opatření č. 4/2020
13) Pojmenování nové ulice – Otakara Černého
14) Změna využití účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2020 - KOS Křenovice, z.s.
15) Rozšíření doby pro uzavírání manželství v obci Křenovice
16) Zpráva kontrolního výboru
17) Pověření starosty k zastupování obce na valné hromadě společnosti Respono, a.s.
18) Územní působnost spolku MAS Slavkovské bojiště, z.s.
19) Žádost o rozšíření Změny č. 2 územního plánu Křenovice
20) Diskuse
21) Závěr

Výsledek hlasování: pro
10
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti

2. Smlouva o zřízení
se společností E.ON

věcného

zdržel se

0

břemene

1

č.

PV-014330059483/001

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene č. PV014330059483/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České
Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Michálek“. Jedná se o kabelové
vedení NN na pozemku parc. č. 1584/4. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši
1.000 Kč bez DPH.
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. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PV014330059483/001 se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu
„Křenovice, kabel NN Michálek“, na pozemku parc. č. 1584/4, za jednorázovou úplatu
ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

3. Smlouva o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S-1642/2020 se společností
Správa železnic, státní organizace
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí nájemní se společností
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000, Praha 1, IČ: 70994234.
Jedná se o dočasné pronajmutí části pozemku parc. č. 626 o předpokládané výměře 41,4 m2.
Skutečná výměra, která bude Správě železnic, státní organizaci pronajata, bude upřesněna
v nájemné smlouvě. Pronájem by měl být na období 1. 6. 2021 až 31. 12. 2021. Důvodem
pronájmu je zhotovení stavby Rekonstrukce traťové koleje a sanace železničního spodku
Křenovice h. n. – Holubice. Výše nájemného bude upřesněno v nájemní smlouvě a bude
stanoveno dle cenového věstníku vydaného ministerstvem financí. Cena nájemného ke dni
uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí nájemní je 22 Kč/m2/rok.
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 smlouvu o smlouvě budoucí nájemní č. E617-S1642/2020 se společností Správa železnic, státní organizace, IČ: 70994234, na dočasný
pronájem části pozemku parc. č. 626 v k. ú. Křenovice u Slavkova z důvodu zhotovení
stavby „Rekonstrukce traťové koleje Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161
a Sanace železničního spodku Křenovice h.n. – Holubice v km 24,566 – 25,161“.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

4. Peněžitý vklad do základního
a kanalizace Vyškov, a.s.

0

kapitálu

společnosti

Vodovody

Předsedající seznámil přítomné se záležitostí ve věci schválení peněžitého vkladu
do základního kapitálu společnosti VaK, Vyškov, a.s. v souvislosti s vypořádáním nájemného
z ukončených smluv o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací. Bližší
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podmínky vkladu a započtení pohledávek z ukončených nájemních vztahů jsou popsány
v usnesení. Předsedající dále seznámil s návrhem smlouvy o upsání akcií.
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 peněžitý vklad obce do základního kapitálu
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem Brněnská 410/13, Vyškov –
Město, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587 (dále jen „společnost“) za těchto podmínek:
•

zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových kmenových
akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000 Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých),

•

emisní kurz těchto akcií, který bude činit 1.000 Kč, bude splacen peněžitým vkladem,

•

akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny
nabídnuty určeným zájemcům, z toho: Obec Křenovice, se sídlem Křenovice, Školní
535, PSČ 683 52, IČ: 00291943, 2.276 kusů,

•

emisní kurz 2.276 kusů akcií, které budou nabídnuty obci, bude splacen peněžitým
vkladem s tím, že podrobné podmínky pro upisování akcií a splácení emisního kurzu
akcií jsou popsány v textu smlouvy o upsání akcií, který tvoří přílohu tohoto
usnesení a je jeho nedílnou součástí,

•

místem upisování bude sídlo společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.,
Brněnská 410/13, Vyškov – Město, 682 01 Vyškov,

•

lhůta pro upisování: dva týdny, přičemž prvním dnem této lhůty bude první den,
následující po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva.
Upisovateli bude počátek této lhůty oznámen písemně,

•

proti peněžité pohledávce společnosti vůči obci na splacení emisního kurzu akcií
upsaných obcí ve výši 2.276.000 Kč budou smlouvou o započtení vzájemných
pohledávek, jejíž text tvoří přílohu tohoto usnesení a je jeho nedílnou součástí,
započteny peněžité pohledávky obce vůči společnosti ve výši 2.276.000 Kč, s tím, že se
jedná o následující peněžité pohledávky:
a) peněžitou pohledávku ve výši 1.278.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/7/2009
o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne
23. 4. 2009 mezi obcí Křenovice a společností,
b) peněžitou pohledávku ve výši 979.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/07/2010
o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne
30. 11. 2010 mezi obcí Křenovice a společností,
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c) peněžitou pohledávku ve výši 19.000 Kč, vyplývající ze smlouvy č. P/08/2010
o pronájmu a provozování zařízení vodovodů a kanalizací, uzavřené dne
21. 12. 2010 mezi obcí Křenovice a společností,
•

pokud proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií upsaných obcí
nebudou započteny peněžité pohledávky obce vůči společnosti, je obec povinna
splatit emisní kurz upsaných akcií na účet číslo 35-4396710217/0100, vedený
u Komerční banky, a.s., pobočky Vyškov, a to ve lhůtě do tří týdnů po upsání akcií.

Zastupitelstvo obce současně schvaluje text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy
o započtení vzájemných pohledávek, týkající se obce, které tvoří přílohu tohoto usnesení
a jsou jeho nedílnou součástí, a současně pověřuje starostu obce k uzavření těchto
smluv. V případě, že některý z akcionářů využije přednostního práva upsat příslušnou
část nových akcií, bude text smlouvy o upsání akcií a text smlouvy o započtení
vzájemných pohledávek příslušně upraven; totéž platí i pro případné formální úpravy
textu obou těchto smluv.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

5. Pořízení Změny č. 2 územního plánu obce Křenovice
Předsedající seznámil přítomné se Změnou č. 2 územního plánu obce Křenovice. Jedná se
o 14 dílčích změn, kterými se mění stávající platný územní plán. Jednotlivé dílčí změny
obsahují například zamýšlené úpravy územního plánu v souvislosti se zahájenými
pozemkovými úpravami, dále změna využití pozemku na plochy k bydlení v lokalitě
Na Plachtě, proluka v ulici Školní, část ulice Kopečná a část ulice Mlýnská. Další změnou je
vrácení některého území obce z lokality nyní pro bydlení do nezastavitelného území, některé
území bude plnit stávající funkci, tj. zemědělského půdního fondu. Pan starosta navrhl,
aby změnu územního plánu zpracoval Ing. arch. Alexander Běhal, který s územními plány
obcí má zkušenosti.
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 pořízení Změny č. 2 územního plánu obce
Křenovice v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 6 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

6
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Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce Křenovice pověřuje starostu obce Zdeňka Žabenského,
jako určeného zástupce obce pro pořizování Změny č. 2 územního plánu obce
Křenovice.
Výsledek hlasování: pro
10
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

1

6. Smlouvy o převodu veřejné dopravní infrastruktury v Křenovicích
v ulicích Jiráskova a Na Dolinách
Předsedající seznámil přítomné s problematikou vybudování dopravní infrastruktury,
vlastnictvím jednotlivých pozemků, plánovacími smlouvami ze dne 14. 4. 2014 a ze dne 3. 9.
2014 a převodem do vlastnictví obce. Nyní obec zpracovala smlouvy o přistoupení nových
účastníků k plánovacím smlouvám. Důvodem pro rozšíření účastníků plánovací smlouvy je
skutečnost, že vybudovaná dopravní infrastruktura se nachází na pozemcích, u nichž došlo
ke změně vlastnictví. Dále připravila dvě smlouvy o převodu veřejné dopravní infrastruktury
do vlastnictví obce za 1 Kč (počet smluv vychází z kolaudačních souhlasů vydaných MěÚ
Slavkov). Dále obec připravila kupní smlouvy na odkup pozemků pod veřejnou dopravní
infrastrukturou.
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 přistoupení k plánovací smlouvě
ze dne 14. 4. 2014, Smlouvu o přistoupení k plánovací smlouvě ze dne 3. 9. 2014,
Smlouvu o převodu veřejné dopravní infrastruktury (část, jejíž stavebníkem byl dle
kolaudačního souhlasu J. A.) za 1 Kč a Smlouvu o převodu veřejné dopravní
infrastruktury (část, jejíž stavebníkem byl dle kolaudačního souhlasu Bc. M. S.) za 1 Kč
do vlastnictví obce. Pověřuje starostu sepsáním smluv.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

7. Kupní smlouvy na odkup pozemků pod veřejnou
infrastrukturou v ulicích Jiráskova a Na Dolinách

dopravní

Předsedající seznámil přítomné s návrhy kupních smluv na odkup pozemků. Vzhledem
k tomu, že převáděné pozemky jsou zatíženy věcnými břemeny a na části pozemků váznou
zástavní práva, budou se pozemky vykupovat jednotlivě nikoliv společně jednou smlouvou.
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Nejprve bude nutné na pozemcích zrušit zástavní event. předkupní práva. Cena, za kterou
obec pozemky vykupuje, je 200 Kč/m2.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Přihlásil se zastupitel Lukáš
Zvěřina a sdělil, že v souladu s § 83 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, se tohoto hlasování
nezúčastní z důvodu střetu zájmů. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje koupi pozemků
parc. č. 1544/9 od Bc. J. P., bytem Na Dolinách 729, Křen. a manž. S., bytem Na Dolinách
713, Křen.
parc. č. 1544/33 od manž. B., bytem Sivice 291 a bytem Hrušky 280
parc. č. 1544/40, 1544/41 od manž. V., bytem Na Dolinách 709, Křen.
parc. č. 1544/39 od manž. B., bytem Na Dolinách 712, Křen.
parc. č. 1544/38 od manž. S., bytem Na Dolinách 713, Křen.
parc. č. 1544/35 od Bc. J. P., bytem Na Dolinách 729, Křen.
parc. č. 1595/67 od manž. P., bytem Široká 514, Křen.
parc. č. 1595/68 od Bc. L. Z., bytem Sokolská 6, Křen.
parc. č. 1595/69 od manž. M., bytem Na Dolinách 720, Křen. a Elplova 36, Brno
parc. č. 1595/70 a 1595/71 od manž. Ž., bytem Na Dolinách 722, Křen.
parc. č. 1595/72 od E. B., bytem Školní 117, Křen. a E. H., bytem Na Liškově 59, Křen.
parc. č. 1595/53 od manž. J., bytem Na Dolinách 738 a Palackého 545, Křen.
parc. č. 1595/54 od Ing. M. J., bytem Na Dolinách 738, Křen.
parc. č. 1595/55 od H. K., bytem Široká 633, Křen.
parc. č. 1595/56 od manž. Ř., bytem Bratří Mrázků 592, Křen.
všechny pozemky v k. ú. Křenovice u Slavkova za cenu 200 Kč/m2. Pověřuje starostu
sepsáním kupních smluv.
Výsledek hlasování: pro
10
Usnesení č. 9 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

8. Závěrečný účet obce
Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Křenovice, IČ: 00291943
za rok 2019, který byl zpracován dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu
8
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v termínu od 3. 6. 2020 do 22. 6. 2020. Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad
Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby
a nedostatky. Zastupitelstvo obce bude vyjadřovat souhlas s celoročním hospodařením obce
bez výhrad.
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 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce
Křenovice za rok 2019 bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 10 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

9. Účetní závěrka obce za rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Křenovice, IČ: 00291943 sestavenou
k 31. 12. 2019. Účetní závěrka obce byla zpracována dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Účetní závěrku tvoří výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva
a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019. Účetní závěrka bude uložena
na OÚ Křenovice.
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 účetní závěrku Obce Křenovice za rok 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 11 bylo schváleno

proti

zdržel se

0

0

10. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2019
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice
a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2019, okres
Vyškov, IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice. Účetní závěrka je sestavená
k 31. 12. 2019 a je tvořena výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační
zpráva, Zpráva o hospodaření školy v roce 2019 a Návrh na rozdělení hospodářského
výsledku. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2019 činil 792,51 Kč.
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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. 12
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ
a MŠ Křenovice, okres Vyškov IČ: 462700922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice,
sestavenou k 31. 12. 2019 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok
2019 ve výši 792,51 Kč. Celá částka bude převedena do rezervního fondu školy.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 12 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

11. Rozpočtové opatření č. 3/2020
Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 3/2020
z 18. 5. 2020, které provedl starosta na základě pravomoci udělené ZO dne 9. 12. 2019,
usnesením č. 19. Rozpočtové opatření se týká zvýšených nákladů na opravu sociálního
zařízení ve sportovní hale. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.
Usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci starosty o provedení
rozpočtového opatření č. 3/2020.

12. Rozpočtové opatření č. 4/2020
Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 4/2020. Tímto
rozpočtovým opatřením je mimo jiné do rozpočtu obce v příjmech zařazena dotace
na pracovníka z ÚP a ve výdajích náklady na tohoto pracovníka. Dále např. zvýšené náklady
na prořez stromů a opravy ve sportovní hale. Rozpočtové opatření tvoří přílohu 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. 14
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 14 bylo schváleno

proti

0

zdržel se
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13. Pojmenování nové ulice – Otakara Černého
Předsedající informoval přítomné o nově vzniklé ulicí v lokalitě Na Plachtě. Některé domy
jsou už postaveny a vlastníci budou brzy žádat o kolaudaci a přidělení čísla popisného. Je
nutné tuto nově vzniklou ulici pojmenovat. Starosta navrhl, aby se jmenovala po letci Otakaru
Černém, který se v Křenovicích narodil. Otakar Černý se narodil v roce 1919, v roce 1940 byl
přijat do řad 311. československé bombardovací perutě RAF. V roce 1941 byl jeho letoun
sestřelen. Dvakrát uprchl z táborů pro válečné zajatce. Po únorovém převratu byl
po vykonstruovaném procesu odsouzen na 3 roky. Byl vězněn na Pankráci, na Borech
a v TNP Dolní Jiřetín, odkud uprchl do Anglie, kde znovu vstoupil do služeb RAF. V Anglii
žil až do konce života. Nová ulice se nachází mezi ulicí Sokolskou a tratí na Slavkov.
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 pojmenování nové ulice – Otakara Černého.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 15 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

14. Změna využití účelové dotace z rozpočtu obce na rok 2020 – KOS
Křenovice, z.s.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolku KOS, Křenovice, z.s., IČ: 67026478,
o změnu účelu využití poskytnuté účelové dotace od obce na rok 2020. Dotace ve výši
30 tis. Kč byla poskytnuta na rozšíření volnočasových aktivit, ukončení sportování s KOSem,
poznáváme naši Moravu a na materiální podporu kroužků. Vzhledem k tomu, že se akce
„Ukončení sportování s KOSem“ neuskutečnila z důvodu šíření koronaviru, spolek žádá
o možnost využít prostředky na akci „Oslava sportu“. Část dotace, která měla být použita
na akci Ukončení sportování s KOSem je ve výši 5.000 Kč
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje změnu využití části poskytnuté účelové dotace
od obce na rok 2020 na akci Oslava sportu.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 16 bylo schváleno

proti

0

zdržel se
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15. Rozšíření doby pro uzavírání manželství v obci Křenovice
Předsedající seznámil přítomné s ustanovením § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb.,
o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, který stanoví,
že manželství se uzavírá v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů. Dále § 12
téhož zákona stanoví, že matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření
manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu nebo mimo dobu
stanovenou radou obce. Předsedající upozornil, že podle praxe matrikářů obecního úřadu
Křenovice je doba, která byla dříve ZO stanovena pro uzavírání manželství, nedostatečná.
Proto předsedající navrhuje, aby místem pro uzavírání manželství v obci Křenovice byla
Obřadní síň Obecního úřadu Křenovice, Školní 535 a dobou pro uzavírání manželství
ve správním obvodu matričního úřadu Křenovice byl pátek od 8 do 12 hodin a sobota
od 10 do 16 hodin. Pokud budou snoubenci chtít uzavřít manželství mimo stanovené místo
a dobu, bude jim účtován správní poplatek ve výši 1.000 Kč dle zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích (položka 12).
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje místo pro uzavírání manželství v obci
Křenovice Obřadní místnost Obecního úřadu Křenovice a dobu pro uzavírání
manželství ve správním obvodu matričního úřadu Křenovice pátek od 8 do 12 hodin
a sobotu od 10 do 16 hodin.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 17 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

16. Zpráva kontrolního výboru
Předsedající dal slovo předsedovi kontrolního výboru, který seznámil přítomné se Zprávou
kontrolního výboru. Tato zpráva shrnuje, jak byla jednotlivá usnesení ZO plněna v období
od prosince 2019 do května 2020.
Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne
16. 6. 2020.
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17. Pověření starosty k zastupování obce na mimořádné valné hromadě
společnosti Respono, a.s.
Předsedající oznámil, že mimořádná valná hromada společnosti Respono, a.s., se sídlem
Cukrovarská 486/16, Vyškov, se bude konat 28. 7. 2020. Vzhledem k tomu, že obec je v této
společnosti akcionářem, je potřeba na mimořádnou valnou hromadu delegovat zástupce, který
bude obec zastupovat. Předsedající navrhuje delegovat starostu obce na základě plné moci.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Křenovice pověřuje starostu obce Zdeňka Žabenského
k zastupování obce na mimořádné valné hromadě společnosti Respono, a.s.,
Cukrovarská 16, Vyškov.
Výsledek hlasování: pro
10
Usnesení č. 19 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

1

18. Územní působnost spolku MAS Slavkovské bojiště, z.s.
Předsedající seznámil přítomné s žádostí spolku MAS Slavkovské bojiště, z.s. o udělení
souhlasu s územní působností MAS na území obce Křenovice v období 2021–2027.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje zařazení správního území obce Křenovice
do územní působnosti integrované strategie MAS Slavkovské bojiště, z.s. na programové
období 2021–2027.
Výsledek hlasování: pro
11
Usnesení č. 20 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

19. Žádost o rozšíření Změny č. 2 územního plánu Křenovice
Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana K z Prostějova o rozšíření změny
č. 2 územního plánu Křenovice. Jedná se konkrétně o parcelu 1595/33 v k. ú. Křenovice
u Slavkova v lokalitě Na Dolinách. Dotčená parcela již není zahrnuta do zastavitelného území
obce. Pan K. žádá o změnu tak, aby se na pozemku dal postavit jedem dům s garáží. Předci
pana K. pochází z Křenovic a za změnu využití pozemku je ochoten přispět na změnu
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územního plánu částku 10.000 Kč. Také vlastní kladné stanovisko společnosti VaK Vyškov,
a.s., k napojení plánované nemovitosti k vodovodnímu a kanalizačnímu řádu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Jednotliví členové
zastupitelstva se vyjádřili, že v současné době nesouhlasí s rozšiřováním zastavitelné plochy
v obci. Tato žádost může být projednána až se opět bude měnit Územní plán obce (Změna č.
3). Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Žádost pana K. o rozšíření Změny č. 2
územního plánu Křenovice.
Výsledek hlasování: pro
1 proti
Usnesení č. 21 nebylo schváleno

10

zdržel se

0

20. Diskuse
Paní S. se zeptala, jak to vypadá s obnovením polních cest. Člen zastupitelstva pan Doubek
odpověděl, že bývalé polní cesty jsou evidovány a bude snaha o jejich obnovení. To bude
možné až v rámci pozemkových úprav, tedy tato otázka bude aktuální za několik let.
Pan starosta informoval, že Dům pro seniory se nezačne v letošním roce stavět, ale zároveň
dodal, že se stále počítá s tím, že Dům bude dokončen v polovině roku 2022.
Podle paní V. dochází ke zvyšování množství odpadu (místo jedné popelnice mají lidé několik
popelnic). Paní V. se zeptala, zda se bude kontrolovat množství odváženého odpadu
z jednotlivých popelnic, a případně zda velikost odváženého odpadu bude zohledněna ve výši
poplatků za svoz komunálního odpadu. Pan Doubek odpověděl, že systém poplatků
zohledňující množství vyprodukovaného odpadu zatím v okolních obcích příliš nefunguje, je
za stávajících podmínek obtížně proveditelný a navíc, bylo by zde riziko, že lidé budou odpad
vyhazovat mimo daná místa, aby nemuseli platit vyšší částku za větší množství odpadu.
Zároveň dodal, že v následujících letech se budou zvyšovat poplatky za svoz komunálního
odpadu, protože dojde k zákazu skládkování, což velice zvýší náklady na likvidaci odpadu.
Podle paní V. někdo na ulici Široká pravidelně pálí domovní odpad. Starosta odpověděl,
že pokud se něco takového děje, poté mají občané zavolat starostovi či místostarostovi, kteří
se pokusí prostřednictvím domluvy (jiné nástroje obec nemá) danou situaci vyřešit.
Pan H. se zeptal, jaký vliv bude mít plánovaná elektrifikace železniční trati Blažovice –
Nesovice na železniční most u koupaliště. Starosta odpověděl, že průjezdná výška mostu bude
vyšší, což umožní průjezd kamiónů. Obec s tím nemůže nic dělat, pouze se podařilo vyjednat
několik úprav (např. osvětlení pod mostem, chodník). Zároveň dodal, že v dohledné době
nehrozí kamionová doprava z tohoto směru, protože elektrifikace této trati se odsunula
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o několik let a současně holubické mosty, které brání kamionové dopravě, se zatím upravovat
nebudou, protože leží na jiné železniční trati.
Pan H položil dotaz ohledně Křenovické spojky. Člen zastupitelstva pan Svoboda odpověděl,
že tato záležitost je v současné době „u ledu“ a nepředpokládá, že dojde ke změně situace
v následujících letech.

21. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 22. 6. 2020 ve 20:00 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 23. 6. 2020.

……………………………

Starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Hana Doležalová, BA (Hons)

……………………………

prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

……………………………
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