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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 9. 6. 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 

místostarostou 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 1. 6. 2016 do 8. 6. 2016. Současně byla zveřejněna 

na elektronické úřední desce. 

 

1 Slib nového zastupitele 

Vzhledem k rezignaci pana Jaromíra Konečného na místo starosty obce i člena 

zastupitelstva obce k 31. 5. 2016 nejprve složil slib nový člen zastupitelstva - Ing. Jan 

Mozdřeň, který ve volbách kandidoval za Sdružení pro Křenovice. Místostarosta vyzval Ing. 

Jana Mozdřeně, aby složil slib člena zastupitelstva.  

 

Ing. Mozdřeň slib složil bez výhrad. 

 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva obce (ZO) konstatoval, že 

je přítomno 9 členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92 

odst. 3 zákona o obcích).  

 

2 Technický bod 

2.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Marcelu Drápalovou a Ing. Hanu 

Procházkovou. 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 

Ing. Hanu Procházkovou. 

 

Výsledek hlasování: pro  9        proti 0          zdržel se   0    

Usnesení č. 1  bylo schváleno 

Zapisovatelkou určil předsedající paní Ludmilu Veselou. 

 

2.2. Schválení programu jednání 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na 

úřední desce. Navržený program: 

1. Slib nového zastupitele  
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2. Technický bod  

3. Volba starosty 

4. Námitky obce k ZUR JMK 

5. Záměr obce přijmout úvěr 

6. Záměr změny nájmu nebytových prostor  

7. Záměr pronájmu pozemku  

8. Dodatek k nájemní smlouvě 

9. Různé 

10. Diskuze 

11. Závěr 

 

Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“ Udělení čestného občanství panu Jaromíru 

Konečnému. 

 

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 doplněný o návrh 

místostarosty: 

Navržený program: 

1. Slib nového zastupitele  

2. Technický bod  

3. Volba starosty 

4. Námitky obce k ZUR JMK 

5. Záměr obce přijmout úvěr 

6. Záměr změny nájmu nebytových prostor  

7. Záměr pronájmu pozemku  

8. Dodatek k nájemní smlouvě 

9. Různé 

9.1. Udělení čestného občanství panu Jaromíru Konečnému 

10. Diskuze 

11. Závěr 

 

Výsledek hlasování: pro  9        proti  0         zdržel se   0           

Usnesení č. 2  bylo  schváleno 

 

3 Volba starosty 

3.1. Určení způsobu volby starosty: 
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Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo obce (ZO) jinak, probíhá volba 

starosty veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ZO. V případě tajné 

volby budou hlasy jednotlivými členy ZO odevzdány do připravené hlasovací urny, následně 

budou předsedajícím spočítány a případným členům ZO bude umožněno výsledek 

zkontrolovat. Předsedající vyzval členy ZO k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 

Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, 

v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude 

v hlasování pokračováno. 

3.2. Volba starosty 

Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Jana Mozdřeně a vyzval členy ZO 

k podávání návrhů na funkci starosty. Jiné návrhy podány nebyly.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Křenovice volí starostou pana Ing. Jana Mozdřeně. 

Výsledek hlasování: pro 9           proti  0      zdržel se  0   

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

Předsedající předal slovo a vedení zasedání nově zvolenému starostovi. 

Ing. Mozdřeň poděkoval zastupitelům za důvěru a vyjádřil odhodlání společně se zastupiteli a 

s pomocí bývalého starosty řídit obec stejně kvalitně, jako tomu bylo doposud.  

 

 

4 Námitky obce k ZUR (Zásadám územního rozvoje Jihomoravského 

kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje na udržitelný rozvoj území) 

 

Předsedající předal slovo Ing. Haně Procházkové, která stručně shrnula proces schvalování 

ZUR, který má několik fází. Obec již v r. 2015, kdy byly ZUR poprvé zveřejněny, námitku 

podávala. Současná fáze „veřejné projednání ZUR“ obci opět umožňuje podat námitku. 

Námitka podaná loni byla doplněna o některé nové argumenty a informace – zejména 

s ohledem na to, jak byla vypořádána minulá připomínka. Stále platí, že obec preferuje tzv. 

„severní variantu“ z následujících důvodů: 

- Je snáze dostupná pro pěší cestující 

- Je méně náročná pro autobusovou dopravu 

- Je levnější 

- Občané nebudou vystaveni novým hlukovým ani bezpečnostním zátěžím 
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- Na rozdíl od „jižní varianty“ nezasahuje do protipovodňové ochrany 

- Je šetrnější ke krajině a méně náročná na zábor zemědělské půdy. 

Z těchto důvodů obec požaduje „jižní variantu“ zcela vyřadit ze ZUR. 

K vyhodnocení dříve podané námitky – je v něm uvedeno, že finální verze ZUR (a tím pádem 

i výběr jedné varianty Křenovické spojky vzejde až ze Studie proveditelnosti trati Veselí nad 

Moravou – Blažovice (–  Brno). Studie není dokončena a obec považuje za nutné mít možnost 

komunikovat s projektanty a studii připomínkovat ve fázi jejího zpracovávání. Celý text 

Námitky tvoří přílohu zápisu. 

p. Andrýsek (předseda sdružení Proti křenovické spojce) – uvedl, že sdružení dostalo na svou 

námitku úplně stejné vyjádření, jako dostala obec, přestože sdružení odeslalo jiný text 

námitky. Za sdružení opět připraví námitku – nesouhlasí, aby rozhodnutí, která z variant 

Křenovické spojky bude finální, byla řešena bez spolupráce s Křenovicemi.   

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

 

Návrh usnesení č.  4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje námitku proti Zásadám územního rozvoje 

Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského 

kraje na udržitelný rozvoj území. 

 

Výsledek hlasování: pro 9          proti  0         zdržel se    0      

Usnesení č. 4  bylo schváleno  

 

 

5 Záměr obce přijmout úvěr 

Předpokládaná investiční akce „Přístavba Mateřské školy“ na ul. Bratří Mrázků přesáhuje 

možnosti rozpočtu pro rok 2016. Proto starosta navrhl požádat o úvěr do výše 6 mil. Kč. 

 

Návrh usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje záměr přijmout úvěr do výše 6 mil Kč na 

realizaci investiční akce „Přístavba MŠ  Křenovice“, ul. Bratří Mrázků a pověřuje 

starostu přípravou a realizací výběrového řízení na poskytovatele úvěru.  

 

Výsledek hlasování: pro  9         proti  0         zdržel se  0        

Usnesení č. 5  bylo schváleno  

 

 

6 Záměr změny nájmu nebytových prostor 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem změnit podmínky nájmu nebytových prostor. Od 

1. 5. 2016 jsou prostory zdravotního střediska pronajímány na základě platné nájemní 

smlouvy praktické lékařce MUDr. Haně Svobodové. Paní doktorka projevila zájem 

pronajmout si také garáž, která se uvolnila po MUDr. Škvírovi. Dále dr. Svobodová požádala 
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o změnu rozsahu služeb prováděných obcí - úklid od obce by využívala pouze ve veřejnosti 

přístupné části, úklid zbývajících prostor si bude zajišťovat sama. 

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 záměr změny pronájmu nebytových prostor 

ordinace praktického lékaře v budově obecního úřadu na adrese Školní 535, 683 52 

Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro 9           proti 0            zdržel se  0     

Usnesení č. 6  bylo schváleno 

 

7 Záměr pronájmu pozemku 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem pronajmout část pozemku (před domem č. 109, 

Bínovi) za účelem umístění prodejního stánku s pečivem. Jedná se o obecní pozemek, který 

obec nabídne k pronájmu za cenu v místě obvyklou – 60,- Kč/ m
2
/rok. 

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 záměr pronájmu části pozemku 895  (9 m
2
), 

k.ú. Křenovice u Slavkova, na ul. Sokolská, 683 52 Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro  9           proti    0          zdržel se   0    

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

8 Dodatek k nájemní smlouvě  

Předsedající seznámil přítomné se záměrem přestěhovat obecní knihovnu do objektu MŠ na 

ul. Bratří Mrázků. Proto byla dotázána stávající nájemnice bytu v MŠ, která má platnou 

nájemní smlouvu do 31. 12. 2018, na možnost přestěhování na uvolněný byt po MUDr. 

Škvírovi – nájemnice souhlasí. Dodatkem ke stávající nájemní smlouvě bude řešena změna 

předmětu nájmu, ostatní podmínky zůstávají beze změny. 

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. 8: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě na byt ze dne 

31.12.2014 s paní ZB, bytem Křenovice.   

Výsledek hlasování: pro  9           proti   0           zdržel se    0   

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

9 Různé  

Starosta jménem zastupitelstva obce Křenovice poděkoval svému předchůdci – bývalému 

starostovi Jaromíru Konečnému za vše co pro obec vykonal a připojil se k návrhu udělit mu 

Čestné občanství za významné zásluhy o rozvoj obce. 

 

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, v souladu s § 36, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. s) Zákona 

128/2000 Sb. o obcích, uděluje čestné občanství za významné zásluhy o rozvoj obce panu 

Jaromíru Konečnému.   

Výsledek hlasování: pro  9           proti   0           zdržel se    0   

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

Na závěr vystoupil p. Bartošek a bývalému starostovi poděkoval jménem všech zastupitelů: 

„Rádi bychom i my křenovští zastupitelé touto cestou poděkovali odcházejícímu starostovi 

Jaromírovi Konečnému za vše, co během svého působení ve funkci místostarosty a starosty 

pro obec udělal. Ať už to bylo řízení stavebních projektů jako rekonstrukce kanalizace a 

průtahu obcí, sběrného dvora, společenského sálu na Václavské ulici, chodníků v ulicích 

Havlíčkova a Kopečná, vnější zateplení a vnitřní úpravy budovy obecního úřadu, revitalizace 

mlýnského náhonu a protipovodňová opatření na Mezivodí, revitalizace koupaliště, zřízení 

fitness hřiště, zatím nedokončená přístavba základní a mateřské školy nebo třeba projekt 

revitalizace zeleně.   

Pod jeho vedením proběhlo mezi našimi občany dotazníkové šetření, na jehož základě byl 

sestaven Strategický plán rozvoje obce, kraji jsme vysvětlovali vlivy Křenovické spojky na 

život v naší obci a byly vytvořeny nové obecní webové stránky. Aktivně se podílel i na chodu 

dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví nebo MAS Slavkovské bojiště. 

Osobně podporoval také bohatý spolkový a společenský život, a to nejen osobní účastí na 

tradičních akcích jako jsou Vavřinecké a babské hody, vzpomínkové akce na bitvu u 

Slavkova, folklorní festival Pod křenovskó májó, folkový festival Křenovický Rakovec, 

Křenovské Bigbít, Kateřinská zábava, setkávání se seniory, obecní, školní i jiné plesy.  

V dalším profesním a osobním životě mu přejeme především pevné zdraví ale i úspěch, klid a 

pohodu.“ 
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Starosta předal p. Konečnému čestné občanství a plaketu Křenovic. 

 

 

10 Diskuze 

J. Konečný – poděkoval zastupitelům za uplynulé roky spolupráce, občanům Křenovic, kteří 

chodili na veřejná zasedání a konstruktivně se vyjadřovali k projednávaným záležitostem i 

všem ostatním. 

 

 

11 Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 9. 6. 2016 v 19:30. 

Zápis byl vyhotoven dne 16. 6. 2016 

 

 

 

Starosta obce     …………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

     …………………………… 

 

 

     …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

1. Slib člena zastupitelstva (J. Mozdřeň) 

2. Námitka obce Křenovice proti Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje a 

Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný 

rozvoj území  

 


