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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 14. 9. 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 3. 9. 2020. 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 

1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Hanu Doležalovou a pana 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 paní Hanu Doležalovou a pana 

Radima Svobodu. 

Výsledek hlasování: pro     9      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 č. 1030056903/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 

3) Smlouva č. 1030058773/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400  

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Obec Křenovice 

na realizaci projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 

Křenovice“ 

5) Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Křenovice od společnosti THT 

Polička, s. r. o. Pověření starosty sepsáním kupní smlouvy. 
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6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Obec Křenovice 

na realizaci projektu „Obnova kříže u kostela v obci Křenovice“ 

7) Poskytnutí dotace firmě Creative Rain, s.r.o. na vytvoření dokumentárního filmu 

o hasičském sboru v Křenovicích ve výši 50.000 Kč 

8) Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019 

9) Rozpočtové opatření č. 5/2020 

10) Rozpočtové opatření č. 6/2020 

11) Rozpočtové opatření č. 7/2020 

12) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolku Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. 

na činnost Klubu pro děti – žížalky 

13) Různé 

14) Diskuse 

15) Závěr 
 

Předsedající navrhl v bodě různé projednat záměr obce odkoupit pozemky na cyklostezku.  

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným členům zastupitelstva. 

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 č. 1030056903/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400 

3) Smlouva č. 1030058773/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400  

4) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Obec Křenovice 

na realizaci projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 

Křenovice“ 

5) Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Křenovice od společnosti THT 

Polička, s. r. o. Pověření starosty sepsáním kupní smlouvy.  

6) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje pro Obec Křenovice 

na realizaci projektu „Obnova kříže u kostela v obci Křenovice“ 

7) Poskytnutí dotace firmě Creative Rain, s.r.o. na vytvoření dokumentárního filmu             

o hasičském sboru v Křenovicích ve výši 50.000 Kč 

8) Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019 

9) Rozpočtové opatření č. 5/2020 

10) Rozpočtové opatření č. 6/2020 

11) Rozpočtové opatření č. 7/2020 

12) Poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolku Rodinné centrum Domeček Křenovice, z. s. 

na činnost Klubu pro děti – žížalky 

13) Záměr obce odkoupit pozemky na cyklostezku 
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14) Diskuse 

15) Závěr 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva č. 1030056903/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy oč. 1030056903/002 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 

370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice u Slavkova, příp. NN 

Vazač“. Jedná se o umístění distribuční soustavy kabel NN na pozemku parc. č. 1103/1. 

Smlouva o zřízení věcného břemene bude sepsána do 12 měsíců od dokončení stavby. 

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. 

Návrh usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 1030056903/002 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu 

„Křenovice u Slavkova, přip. NN Vazač“, na pozemku parc. č. 1103/1, za jednorázovou 

úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH.   

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Smlouva č. 1030058773/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností E.ON 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy oč. 1030058773/001 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 

370 01 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kab. smyčka Bílková“. 

Jedná se o umístění distribuční soustavy – kabelové spojky, betonový žlab, kabelové vedení 

NN na pozemku parc. č. 1584/5. Smlouva o zřízení věcného břemene bude sepsána 

do 12 měsíců od dokončení stavby. 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. 

Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 1030058773/001 o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, na stavbu 

„Křenovice, kab. smyčka Bílková“, na pozemku parc. č. 1584/5, za jednorázovou úplatu 

ve výši 1.000 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 4 bylo schváleno 
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4. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského 

kraje. Jedná se o investiční účelovou dotaci na realizaci projektu „Pořízení cisternové 

automobilové stříkačky pro JSDH Křenovice“. Projekt musí být realizován do 30. 9. 2021. 

Na pořízení cisternové automobilové stříkačky obdrží obec ještě dotaci od MV-GŘ HZS ČR. 

Dotace z kraje bude do výše 2/3 skutečně poskytnuté dotace z MV-GŘ HZS ČR. Akce bude 

realizována do 30. 9. 2021. 

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 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

na realizaci projektu „Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 

Křenovice“. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Křenovice 

od společnosti THT Polička, s.r.o. Pověření starosty podepsáním kupní 

smlouvy. 

Předsedající oznámil přítomným, že cisternová automobilová stříkačka pro JSDH se bude 

pořizovat od firmy THT Polička, s.r.o. Dodavatel vzešel z výběrového řízení veřejné zakázky. 

Veřejnou zakázku vedla firma RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kupní cena 

automobilové cisternové stříkačky bude dle kupní smlouvy činit 6.573.930 Kč. Termín dodání 

zakázky je 250 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Pan zastupitel Svoboda se 

zeptal, jakými finančními zdroji bude pokryt nákup vozidla. Pan starosta odpověděl, že část 

poskytne MV-GŘ HZS ČR (cca 2,5 mil. Kč), část Jihomoravský kraj (cca 1,66 mil. Kč) 

a obec doplatí zbytek (cca 2,4 mil. Kč). Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 6 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje kupní smlouvu č. 038404 se společností THT 

Polička, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ: 46508147 na realizaci 

zakázky „Křenovice – Cisternová automobilová stříkačka“ za kupní cenu 6.573.930 Kč. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem této smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 

z rozpočtu JMK na realizaci projektu „Obnova kříže u kostela v obci Křenovice“. Výše 

přislíbené dotace je 35 tis. Kč. Celková cena opravy kříže by měla stát cca 120 tis. Kč. 
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Podmínkou poskytnutí dotace je realizace do konce roku 2020. Obec opravu zadala firmě 

Marston-CZ s.r.o., Hvězdárenská 2, Brno, IČ: 26226642. 

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 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

na realizaci projektu „Obnova kříže u kostela v obci Křenovice“ 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

7. Poskytnutí dotace firmě Creative Rain, s.r.o., na vytvoření dokument. 

filmu o hasičském sboru v Křenovicích ve výši 50.000 Kč 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí firmy Creative Rain, s.r.o., IC: 08623961, se sídlem 

v Šaraticích, kterou zastupuje Marek Novoměstský o spolufinancování při výrobě 

dokumentárního filmu o hasičském sboru v Křenovicích. SDH Křenovice v roce 2021 oslaví 

výročí 130 let od svého založení. Na poskytnutí dotace je sepsána Veřejnoprávní smlouva.  

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 poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Creative Rain, s.r.o., 

Kavriánov 379, 683 52 Šaratice, IČ: 08623961. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

8. Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2019 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí 

Ždánický les a Politaví za rok 2019 zpracovaného dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách 

všech členských obcí a byl schválen valnou hromadou svazku dne 30. 6. 2020. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Ždánický les 

a Politaví za rok 2019.   

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2020 

Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 5/2020 

z 31. 7. 2020, které provedl starosta na základě pravomoci udělené ZO dne 9. 12. 2019, 
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usnesením č. 19. Rozpočtové opatření se týká zvýšených nákladů na opravu laviček a stolů 

pro různé kulturní či společenské akce. Zvýšené náklady budou hrazeny z přebytků 

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. 

Usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci starosty o provedení 

rozpočtového opatření č. 5/2020. 

 

10.  Rozpočtové opatření č. 6/2020 

Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 6/2020 z 14. 8. 

2020, které provedl starosta na základě pravomoci udělené ZO dne 9. 12. 2019, usnesením 

č. 19. Rozpočtové opatření se týká například zvýšených nákladů na servis herních prvků 

na dětském hřišti, opravy v obecním bytě apod. Zvýšené náklady budou hrazeny z přebytků 

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. 

Usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci starosty o provedeném 

rozpočtovém opatření č. 6/2020. 

 

11.  Rozpočtové opatření č. 7/2020 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 7/2020. Tímto 

rozpočtovým opatřením je mimo jiné do rozpočtu obce v příjmech zařazena dotace na volby, 

dotace na opravu kříže u kostela a jednorázový příspěvek ze státního rozpočtu. Ve výdajích 

jsou zařazeny náklady na volby, opravu kříže u kostela, navýšeny prostředky na opravy 

místních komunikací (ulice Sokolská, ulička mezi ulicemi Příční a Polní, oprava mostu 

v Mezivodí, ulice Mlýnská), dotace firmě Creative Rain, s.r.o., náklady na provoz sběrného 

dvora apod. Rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto zápisu. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Paní S. se zeptala, zda nový 

povrch uličky mezi ulicemi Příční a Polní je definitivní nebo jestli v budoucnu se bude ještě 

upravovat. Pan starosta odpověděl, že povrch se v blízkém časovém horizontu už měnit 

nebude, ale je otázka do budoucna, zda úpravu komunikace ještě nezlepšit. Rozhodujícím 

faktorem bude rozpočtové omezení obce v následujících letech. Paní S. dále zmínila, že jí 

nové veřejné osvětlení svítí do zahrady. Pan starosta odpověděl, že bude provedeno částečné 

odstínění dané pouliční lampy. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 12 bylo schváleno 
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12.  Poskytnutí dotace z rozpočtu obce spolku Rodinné centrum Domeček, 

z.s. na činnost Klubu pro děti – žížalky 

Předsedající informoval přítomné s žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro spolek 

Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s. Dotace bude poskytnuta na činnost klubu pro děti 

s dovršením věkové hranice 3 let s trvalým pobytem v Křenovicích. Požadovaná dotace je 

k využití v roce 2020 a činí 8.000 Kč. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 8.000 Kč a uzavření 

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Rodinné centrum Domeček 

Křenovice, z.s., Brněnská 23, 683 52 Křenovice, IČ: 22664904. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

13.  Odkup pozemků na cyklostezku 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem Obce Křenovice a Města Slavkova vybudovat 

cyklostezku mezi Křenovicemi a Slavkovem. Bylo navrženo několik možností, kde stezku 

vybudovat a jako nejvýhodnější se jeví, aby vedla podél vlárské trati. Není zde velké 

převýšení, je to mimo frekventovanou vozovku a obec zde vlastní polní cestu (v současné 

době je zaoraná). Vzhledem k tomu, že šířka zamýšlené cyklostezky přesahuje šířku 

pozemku, který obec vlastní, bude nutné od jednotlivých sousedních vlastníků části pozemku 

odkoupit. Obec objednala geometrické zaměření dotčených pozemků, aby měla představu, 

o které pozemky se bude jednat a o jakou jde velikost pozemků. Dále nechala zpracovat 

znalecký posudek na hodnotu těchto pozemků. V současné době jsou pozemky zařazeny 

jako orná půda, kde by se jejich hodnota pohybovala kolem 30 Kč za m2. Obec navrhuje 

za odkupované pozemky vyplatit vlastníkům až 120 Kč za m2, což bude cena po vybudování 

cyklostezky (cena podle znaleckého posudku je 118 Kč za m2). V tomto směru bude starosta 

všechny dotčené vlastníky informovat. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Následně proběhla diskuze 

v rámci zastupitelstva, jak by vedení obce mělo postupovat během vykupování daných 

pozemků a během realizace cyklostezky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 14 

Zastupitelstvo obce Křenovice pověřuje starostu, aby informoval vlastníky dotčených 

pozemků o záměru obce pozemky odkoupit za účelem vybudování cyklostezky.  

Výsledek hlasování: pro     9      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

14.  Diskuse 

Pan starosta informoval o záměru obce pronajmout pozemky (parc. č. 1725, 1726, 1717/1, 

1721/9) na 10 let společnosti Verde Vida, s.r.o pro vybudování tůní v oblasti Remízku. 
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Realizace tohoto záměru je podmíněna tím, že daná společnost získá dotaci na vybudování 

tůní (viz bod Různé v Zápisu ze ZO 05/2019). Záměr je zveřejněn na úřední desce 

od 3. 9. 2020. 

Pan B. se zeptal na záměr obce změnit část stavebních pozemků na ornou půdu v rámci 

Změny č. 2 územního plánu obce. Starosta a místostarosta odpověděli, že tyto změny 

nastanou pouze u těch pozemků, které nemají v současné době zasíťování (jsou v extravilánu 

obce), zatímco pozemků vedených v intravilánu obce se tyto změny nedotknou.   

 

15.  Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 14. 9. 2020 v 19:55 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 15. 9. 2020. 

 

 

Starosta obce       …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Hana Doležalová, BA (Hons)   …………………………… 

 

 

Ing. Radim Svoboda     …………………………… 

 


