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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, konaného
dne 1. 3. 2012 od 19:00 hodin v 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 22. 2. 2012. 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
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Ing. Marii Hladkou a Ing. Radima Svobodu.
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 Ing. Marii Hladkou
a Ing. Radima Svobodu.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 1 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

Zapisovatelkou určil předsedající Mgr. Reginu Kokešovou.
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) Rozpočet na rok 2012
4) Dotace z rozpočtu Obce Křenovice
5) Rozpočtový výhled 2013–2015
6) Inventury za rok 2011
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
se společností E.ON Distribuce, a.s.
8) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech Republic, a.s.
9) Záměr obce pronajmout pozemek od Pozemkového fondu ČR
10) Záměr realizace komplexních pozemkových úprav
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11) Obecně závazná vyhláška o zrušení OZV č. 4/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
12) Seznámení se záměrem realizace protipovodňového opatření formou polosuchého
poldru a s tím související revitalizace části bývalého mlýnského náhonu včetně zřízení
rybníčků, mokřadů a tůní v lokalitě Mezivodí (okolí koupaliště)
13) Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2011
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání:
1) Technický bod
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Rozpočet na rok 2012
4) Dotace z rozpočtu Obce Křenovice
5) Rozpočtový výhled 2013–2015
6) Inventury za rok 2011
7) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
se společností E.ON Distribuce, a.s.
8) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech Republic, a.s.
9) Záměr obce pronajmout pozemek od Pozemkového fondu ČR
10) Záměr realizace komplexních pozemkových úprav
11) Obecně závazná vyhláška o zrušení OZV č. 4/2010 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.
12) Seznámení se záměrem realizace protipovodňového opatření formou polosuchého
poldru a s tím související revitalizace části bývalého mlýnského náhonu včetně
zřízení rybníčků, mokřadů a tůní v lokalitě Mezivodí (okolí koupaliště)
13) Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2011
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

2. Zpráva kontrolního výboru
Předsedající seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Zápis z kontroly plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 29. 2. 2012.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

zdržel se 0

3. Rozpočet na rok 2012
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2012. Dále navrhl navýšení
v rozpočtu na straně příjmů i na straně výdajů v § 3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy
a zákl. vzdělání o částku 336.400 Kč. Nově tedy bude na straně příjmů na § 3119 částka
750.800 Kč, na straně výdajů na § 3119 částka 2.666.400 Kč. Toto navýšení je způsobeno
přijatou dotací pro ZŠ, která je převáděna prostřednictvím účtu obce. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočet obce Křenovice dle zveřejněného
návrhu s těmito změnami:
Na straně příjmů v § 3119 dochází k navýšení na částku 750.800 Kč, celkové příjmy činí
18.351.800 Kč.
Na straně výdajů v § 3119 dochází k navýšení na částku 2.666.400 Kč, celkové výdaje
činí 21.916.300 Kč.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

zdržel se 0

4. Dotace z rozpočtu Obce Křenovice
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu
obce místním spolkům a organizacím a organizacím mimo obec Křenovice. Předsedající
navrhl, aby se o všech navržených příspěvcích hlasovalo v rámci jednoho společného
usnesení. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu
obce organizacím:
 Moravská hasičská jednota, hasičský sbor Křenovice, IČ: 61730904,
 Folklorní soubor Křenovák, Křenovice, Brněnská 141, IČ: 22908218,
 Tělovýchovná jednota Sokol Křenovice, IČ: 47411945,
 SK ŽS Křenovice, IČ: 48838501,
 Základní organizace ČZS Křenovice, Školní 535, IČ: 49408216,
 Český svaz chovatelů Základní organizace Křenovice, Sokolská 605, IČ: 70915440,
 Mateřské centrum Domeček Křenovice, o.s., Křenovice, Brněnská 23, IČ: 22664904,
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Orel jednota Křenovice, Brněnská 26, IČ: 65841042,
Sportovně střelecký klub Křenovice, IČ: 70281092 Křenovice,
ZKO Křenovice, Jiráskova 481, Křenovice, IČ: 75155117,
Skupina historického šermu BUHURT, Křenovice, Brněnská 156, IČ: 65841140,
Dětský folklorní soubor Křenováček, Školní 140, Křenovice, IČ: 26661519,
KOS - Křenovské občanské sdružení dětí a mládeže, Školní 140, IČ: 67026478
Pionýrská skupina KAMARÁDI, Křenovice, Havlíčkova 364, IČ: 61731153

v celkové výši 294.200 Kč. Přehled přiznaných příspěvků pro jednotlivé organizace je
přílohou zápisu z jednání Zastupitelstva obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 8
proti 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

zdržel se 1

5. Rozpočtový výhled 2013–2015
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového výhledu obce na období 2013 –
2015. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtový výhled obce Křenovice na období
2013 - 2015.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

zdržel se 0

6. Inventury za rok 2011
Předsedající seznámil přítomné s obsahem Inventarizační zprávy o výsledku provedené
inventarizace majetku a závazků. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Křenovice Inventarizační zprávy o výsledku provedené
inventarizace majetku a závazků obce Křenovice za rok 2011.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

7. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice,
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příp. NN, Mrázek“. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. , na stavbu
„Křenovice, příp. NN, Mrázek“.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

8. Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Telefónica Czech
Republic, a.s.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., a.s., na stavbu „11010-029362 Křenovice, 2 x
RD bří Chudárkových, KR“. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o
návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností Telefónica Czech Republic, a.s. na stavbu „11010-029362 Křenovice, 2 x RD
bří Chudárkových, KR“.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 9 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

9. Záměr obce pronajmout pozemek od Pozemkového fondu ČR
Předsedající seznámil přítomné se záměrem obce pronajmout pozemek od pozemkového
fondu ČR. Jedná se o pozemek 1298/1, což je plocha v okolí myslivny za koupalištěm. Tento
pronájem předchází následujícímu jednání o odkoupení pozemku do vlastnictví obce. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje záměr pronajmout od Pozemkového fondu
České republiky pozemek parc. č. 1298/1, ostatní plocha, v k.ú. Křenovice u Slavkova, o
výměře 7859 m2.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0
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10. Záměr realizace komplexních pozemkových úprav
Obec Křenovice má již několik let požádáno o realizaci komplexních pozemkových úprav.
Podle posledních informací z pozemkového úřadu by KPÚ měly být zahájeny v roce 2013.
Vzhledem k této skutečnosti je třeba potvrdit trvající zájem obce formou schválení záměru.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje záměr realizace komplexních pozemkových
úprav na katastrálním území obce Křenovice u Slavkova.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

zdržel se 0

11. Obecně závazná vyhláška o zrušení OZV č. 4/2010 o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení
V návaznosti na změny v legislativě týkající se hracích automatů předsedající seznámil
přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška
obce Křenovice č. 4/2010, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
(1/2012). Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice č.
1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 4/2010, o místním
poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

zdržel se 0

12. Seznámení se záměrem realizace protipovodňového opatření formou
polosuchého poldru a s tím související revitalizace části bývalého
mlýnského náhonu včetně zřízení rybníčků, mokřadů a tůní v lokalitě
Mezivodí (okolí koupaliště)
Předsedající seznámil přítomné se záměrem realizace protipovodňového opatření formou
polosuchého poldru a s tím související revitalizace části bývalého mlýnského náhonu včetně
zřízení rybníčků, mokřadů a tůní v lokalitě Mezivodí (okolí koupaliště). Přítomní tuto
informaci vzali na vědomí.
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13. Seznámení s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2011
Předsedající seznámil přítomné s výsledkem přezkumu hospodaření obce za rok 2011.
Ve dnech 7. a 8. listopadu 2011 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření a ve dnech
20. a 21. února 2012 proběhlo konečné přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. Přítomní
tuto informaci vzali na vědomí.

14. Různé
Do bodu různé nebyl žádný příspěvek.

Diskuze
P. Bínová – dotaz na obnovení nářadí na hřbitově.
Starosta - bude zajištěno.
P. Bínová – věnuje Mateřskému centru Domeček, o.s. 1200 Kč – výtěžek z vánočního
koledování u betléma.
P. Vild – dotaz na obnovu cesty za zahradami u horního nádraží.
Starosta – cesta byla v loňském roce provizorně upravena recyklátem, bude řešeno postupně.
P. Vild – dotaz na řešení dopravní situace na ulici Kopečné.
Starosta – není to místní komunikace. V případě zřízení parkoviště s kolmým stáním dopravní
inspektorát povolení výjezdu z parkoviště na tuto komunikaci nepovolí.
P. Svoboda – přesuny financí z rozpočtu závisí na vysoutěžených částkách. Pokud finance
zůstanou, budou se investovat i do dalších staveb. Plánují se i parkovací místa.
P. Vild – návrh odbagrovat předzahrádky a udělat stání.
Starosta – jsou dané normy na parkovací místa.
P. Růžička – na Kopečné problém i s autobusy – není možné na komunikaci si vyhnout
a projet.
P. Menšík – dotaz na chodník v ul. Havlíčkova.
Starosta – stavba ještě není dokončena. Bude se dokončovat na jaře.
P. Vild – dotaz na způsob dokončení stávajícího chodníku od domku p. Pauříka k Vildům.
Starosta – při dokončování celé stavby chodníku na ul. Havlíčkové bude řešeno i propojení
se stávajícím chodníkem.
P. Partyka – upozornění na příkop na ulici Zbýšovské – je nefunkční.
Starosta – byl poslán požadavek na SÚS Vyškov. Bude poslán znovu.
P. Partyka – na ul. Zbýšovskou osadit značku snížení tonáže, jezdí tam kamiony, potkávají se
s autobusy.
Starosta – pokusíme se o řešení.
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P. Partyka – ořech u hřbitova nutné prořezat, pronajatá obecní parcela u hřbitova ve špatném
stavu, bylo by lépe předělat na parčík.
Starosta – s nájemníky pozemku bylo již zahájeno jednání ohledně nevzhledného stavu
zahrádek, další návrhy posoudíme.
P. Silnica – seznámil přítomné o jednání s panem Klanicou ohledně situace na ul. Vlárské,
na kterém dohodnuta obnova rozebraného valu, který bránil hluku. Starosta – je dohodnuta
i schůzka na obecním úřadě s panem Klanicou, p. Silnicou, předsedou výboru životního
prostředí a se starostou obce.
P. Vild – dotaz na možnosti rozšíření smlouvy s městskou policií Slavkov v souvislosti
s množícími se krádežemi.
Starosta – ze strany policie to není kapacitně možné. Jediné řešení je, aby občané byli
všímaví ke svému okolí.

15.Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 1. 3. 2012
ve 20:15 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 6. 3. 2012.

Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Marie Hladká

……………………………

Ing. Radim Svoboda

……………………………

