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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 26. 4. 2012 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 18. 4. 2012. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 7 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 Bc. Lukáše Zvěřinu a p. Marcelu Drápalovou
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 Bc. Lukáše Zěřinu a paní
Marcelu Drápalovou
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno

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) Úhrada škody na vozidle
4) Odkoupení části pozemku parc. č. 1404/19
5) Smlouva o zajištění financování IDS JMK na rok 2012
6) Zplnomocnění k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
7) Odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Křenovice
8) Veřejnoprávní smlouva – rekonstrukce KD Václavská
9) Prodloužení doby čerpání dotace JMK – Sběrný dvůr odpadů Křenovice
10) Zapojení do procesu plánování komunitních služeb ORP Slavkov u Brna
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11) Příspěvek na pečovatelskou službu na rok 2012
12) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností
E.ON Distribuce, a.s.
13) Rozpočtové opatření
14) Různé
15) Diskuze
16) Závěr
Starosta navrhl doplnit do bodu Různé :
a) projednání smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Telefónica – přeložka
kabelu na ul. Havlíčkova.
b) finanční příspěvek z rozpočtu obce PS Kamarádi Křenovice na stavbu zařízení k
likvidaci odpadních vod na letním dětském táboře ve Vřesovicích
c) zplnomocnění k účasti na valné hromadě RESPONO, a.s.
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) Úhrada škody na vozidle
4) Odkoupení části pozemku parc. č. 1404/19
5) Smlouva o zajištění financování IDS JMK na rok 2012
6) Zplnomocnění k účasti na valné hromadě Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
7) Odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Křenovice
8) Veřejnoprávní smlouva – rekonstrukce KD Václavská
9) Prodloužení doby čerpání dotace JMK – Sběrný dvůr odpadů Křenovice
10) Zapojení do procesu plánování komunitních služeb ORP Slavkov u Brna
11) Příspěvek na pečovatelskou službu na rok 2012
12) Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se společností
E.ON Distribuce, a.s.
13) Rozpočtové opatření
14) Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Telefónica CR, a.s.
b) Finanční příspěvek z rozpočtu obce PS Kamarádi Křenovice na stavbu
zařízení k likvidaci odpadních vod na letním dětském táboře ve Vřesovicích
c) Zplnomocnění k účasti na valné hromadě RESPONO, a.s.
15) Diskuze
16) Závěr
Výsledek hlasování: pro 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

proti

0

zdržel se 0
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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.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Zápis z kontroly plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2012.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

zdržel se 0

3. Úhrada škody na vozidle
Pan Patsch podal na OÚ žádost o úhradu škody na vozidle. Požadavek je oprávněný,
k poškození došlo najetím do dešťové vpusti, ze které byl odcizen rošt, byla proražena olejová
vana motoru. Škoda byla vyčíslena na 5.945 Kč. Obec nebyla pojištěna na tento typ události,
v současné době již je sjednána nová pojistná smlouva. Předsedající navrhuje uhradit škodu
z prostředků 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 úhradu škody ve výši 5945 Kč panu R.
Patschovi, XXXXXX Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

4. Odkoupení části pozemku parc. č. 1404/19
Předsedající seznámil přítomné s návrhem kupní smlouvy na odkoupení části pozemku
parc. č. 1404/19 od manželů Červenkových, na základě smlouvy o budoucí smlouvě z r. 2011.
Část pozemku o výměře 811 m2 bude odkoupena za částku 334.132 Kč. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje odkoupení části pozemku parc. č. 1404/19, orná
půda, o výměře 811 m2, na základě oddělení geometrickým plánem č. 784-4/2012, od Ing.
D. Červenky a L. Červenkové, oba bytem XXXXKřenovice, za kupní cenu 334.132 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

zdržel se 0

5. Smlouva o zajištění financování IDS JMK na rok 2012
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zajištění financování IDS JMK na
rok 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. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouvu o zajištění financování IDS JMK na
rok 2012.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno

zdržel se 0

6. Zplnomocnění k účasti na valné hromadě VaK Vyškov
Předsedající informoval přítomné o tom, že dne 25. 5. 2012 se koná valná hromada
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Obec jako akcionář na tuto valnou
hromadu zplnomocňuje svého zástupce. P. Drápalová navrhla delegovat p. Konečného, jiný
návrh nebyl předložen. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Křenovice deleguje starostu p. Jaromíra Konečného k zastupování
na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., dne 25. 5. 2012.
Výsledek hlasování: pro 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

7. Odvod z investičního fondu ZŠ a MŠ Křenovice
Předsedající navrhl na základě § 31 odst. 2 písm. c) zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových
pravidlech v platném znění zřízené příspěvkové organizaci uložit odvod z Investičního fondu
ZŠ a MŠ Křenovice ve výši 120.000 Kč do rozpočtu zřizovatele, tj. na účet obce Křenovice
číslo 1625731/0100. 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 na základě § 31 odst. 2 písm. c) ukládá zřízené
příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Křenovice odvod z Investičního fondu ZŠ a MŠ
Křenovice ve výši 120.000 Kč na účet obce Křenovice číslo 1625731/0100.
Výsledek hlasování: pro 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0
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8. Veřejnoprávní smlouva – rekonstrukce KD Václavská
Předsedající seznámil přítomné s návrhem veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
„Rekonstrukce kulturního domu – Křenovice, ul. Václavská“. 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 veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby
„Rekonstrukce KD – Křenovice, ul. Václavská“.
Výsledek hlasování: pro 7
Usnesení č. 9 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

9. Prodloužení doby čerpání dotace JMK – Sběrný dvůr odpadů
Křenovice
Obec čerpá dotaci z rozpočtu JmK na dofinancování vlastních zdrojů na stavbu sběrného
dvora. Tato dotace by měla být čerpána do konce června, splatnost poslední faktury však bude
cca do srpna. Proto je nutné požádat kraj o prodloužení doby čerpání, které musí schválit
zastupitelstvo obce i kraje. 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 prodloužení doby čerpání dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje na stavbu Sběrný dvůr odpadů Křenovice do 31. 12. 2012.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

10.Zapojení do procesu plánování komunitních služeb ORP Slavkov u
Brna
Předsedající seznámil přítomné s návrhem na spolupráci ORP Slavkov u Brna při zapojení
do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Obce by se měly do komunitního
plánování zapojit, aby bylo možné zajistit lepší financování sociálních služeb. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje zařazení záměru na udržení a rozšíření
stávajících služeb pro seniory a zdravotně postižené občany do komunitního plánu
sociálních služeb obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna.
Výsledek hlasování: pro 7 proti 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno

zdržel se 0

11. Příspěvek na pečovatelskou službu na rok 2012
Předsedající seznámil přítomné se žádostí Oblastní charity Hodonín o příspěvek na charitní
pečovatelskou službu, kterou charita zajišťuje v naší obci. Jedná se o příspěvek ve výši 5000
Kč. 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 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na
pečovatelskou službu pro občany Křenovic na 2012. Příjemcem příspěvku je Diecézní
charita Brno, oblastní charita Hodonín – charitní pečovatelská služba Bučovice a
Slavkov u Brna.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno

zdržel se 0

12. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu se
společností E.ON Distribuce, a.s.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Křenovice, rozš.DS NN, Tichý“. 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. 13:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu se společností E.ON Distribuce, a.s. na stavbu „Křenovice, rozš.DS
NN, Tichý“.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno

zdržel se 0

13.Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2012. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
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Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012. Opatření bude
uloženo u účetní obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 14 bylo schváleno

zdržel se 0

14.Různé
a) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností Telefónica CR, a.s.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností Telefónica Czech Republic, a.s., a.s., na stavbu „71010-004799 VPI Křenovice
(VY) chodníky Havlíčkova“. 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. 15:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene se
společností Telefónica Czech Republic, a.s. na stavbu „71010-004799 VPI Křenovice
(VY) chodníky Havlíčkova“.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno

zdržel se 0

b) Finanční příspěvek z rozpočtu obce PS Kamarádi Křenovice na stavbu zařízení
k likvidaci odpadních vod na letním dětském táboře ve Vřesovicích
Předsedající seznámil přítomné se žádostí PS Kamarádi Křenovice o příspěvek na stavbu
zařízení k likvidaci odpadních vod na letním táboře ve Vřesovicích. Obec již v roce 2011
vyčlenila v rozpočtu částku ve výši 70.000 Kč, která nebyla čerpána a byla přesunuta do
rozpočtu na rok 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. 16:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu
obce organizaci Pionýrská skupina KAMARÁDI, Křenovice, Havlíčkova 364, IČ:
61731153, ve výši 70.000 Kč, na stavbu Zařízení k likvidaci odpadních vod na letním
dětském táboře ve Vřesovicích.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

zdržel se 0

č.j. KRE/ZAST-ZAP/110/2012/DRA/2

c) Zplnomocnění k účasti na valné hromadě RESPONO, a.s.
Předsedající informoval přítomné o tom, že dne 24. 5. 2012 se koná valná hromada
akciové společnosti RESPONO, a.s. Obec jako akcionář na tuto valnou hromadu
zplnomocňuje svého zástupce. P. Drápalová navrhla delegovat p. Konečného, jiný návrh
nebyl předložen. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 17:
Zastupitelstvo obce Křenovice deleguje starostu p. Jaromíra Konečného k zastupování
na valné hromadě společnosti RESPONO, a.s., dne 24. 5. 2012.
Výsledek hlasování: pro 7
proti 0
Usnesení č. 17 bylo schváleno

zdržel se 0

15.Diskuze
p. Růžička – upozorňuje na nekvalitní čištění komunikace na ul. Havlíčkova.
p. Bednářová – při čištění došlo k vymetení šotoliny v dlažbě nových odstavných pruhů.
starosta – údržbu zajišťuje na této ulici Správa a údržba silnic, informace bude předána, stejně
tak i požadavek na přesypání spár dlažby.
p. Růžička – připomínka k plakátování mimo vyhrazené plochy a ke zvýšenému provozu
v obci. Dotaz na upřesnění trasy autobusů IDS
starosta - Linka 620 jezdí na trase Slavkov – Křenovice přes Vážany a zpět. V Křenovicích
má stavět na Svárovské a poté přejet přes Sokolskou a Kopečnou k hornímu nádraží.
V minulosti řidiči tyto zastávky nedodržovali přesně, bylo požádáno o nápravu. Nově by měl
autobus této linky stavět i na ul. Sokolské.

16. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 26. 4. 2012
v 19:50 hodin.
Zápis byl vyhotoven dne 27. 4. 2012

Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
Bc. Lukáš Zvěřina

……………………………

Marcela Drápalová

……………………………

