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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 28. 6. 2016

Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 28. 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 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 20. 6. 2016 do 27. 6. 2016. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je
přítomno 10 členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92 odst.
3 zákona o obcích).

Technický bod
1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Marii Hladkou a p. Petra Maděru. 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 p. Marii Hladkou a p. Petra
Maděru.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno
Zapisovatelkou určil předsedající paní Ludmilu Veselou.
1.2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Navržený program:
Technický bod
Zpráva kontrolního výboru
Rozpočtové opatření
Závěrečný účet obce za rok 2015
Účetní závěrka obce za rok 2015
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2015
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace RC Domeček
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Křenovice
s Českým svazem chovatelů
9. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro SDH
10. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro školu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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11. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2016
12. Smlouva o pronájmu obecního pozemku (prodejní stánek)
13. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor
14. Různé
15. Diskuze
16. Závěr
Předsedající navrhl projednat v bodu „Různé“:
1. Záměr obce přijmout úvěr
2. Schválení smlouvy o dílo s fi. Progastro GTE
3. Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice
4. Informace z valné hromady ŽLaP
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:
Navržený program:
1) Technický bod
2) Zpráva kontrolního výboru
3) Rozpočtové opatření
4) Závěrečný účet obce za rok 2015
5) Účetní závěrka obce za rok 2015
6) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2015
7) Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace RC Domeček
8) Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce
Křenovice s Českým svazem chovatelů
9) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro SDH
10) Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro školu
11) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2016
12) Smlouva o pronájmu obecního pozemku (prodejní stánek)
13) Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor (MUDr. Svobodová)
14) Různé
14.1. Záměr obce přijmout úvěr
14.2. Schválení smlouvy o dílo s fi. Progastro GTE
14.3. Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice
14.4. Informace z valné hromady ŽLaP
15) Diskuze
16) Závěr
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Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

2. Zpráva kontrolního výboru
Předsedající seznámil přítomné se zprávou kontrolního výboru.
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 zprávu kontrolního výboru ze dne 31. 5. 2016.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 3 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

3. Rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2016.
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 rozpočtové opatření č. 2/2016. Opatření bude
uloženo u účetní obce Křenovice.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

zdržel se

0

4. Závěrečný účet obce za rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Křenovice IČ: 00291943 za
rok 2015, který byl zveřejněn na úřední desce obce v termínu 20.5.-6.6.2016.
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 souhlasí s celoročním hospodařením obce Křenovice za
rok 2015 a to bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

5. Účetní závěrka obce za rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Křenovice IČ: 00291943 sestavenou
k 31. 12. 2015.
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Před hlasováním dal předsedající možnost přítomným vyjádřit se.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje účetní závěrku Obce Křenovice IČ: 00291943
sestavenou k 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 6 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

6. Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice,
okres Vyškov za rok 2015
Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Křenovice, okres Vyškov IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice, sestavenou k
31. 12. 2015.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K účetní závěrce nebyly
vzneseny žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a
MŠ Křenovice, okres Vyškov IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice,
sestavenou k 31. 12. 2015.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

7. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace RC Domeček
Předsedající informoval přítomné o žádosti RC Domeček o poskytnutí dotace ve výši 10.000,Kč na pokrytí části nákladů na přívesnický tábor, který RC Domeček pro děti z Křenovic
uspořádá v termínu 8. 8. – 12. 8. 2016.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
K. Mazálková – financování tábora by měla být záležitost rodičů. Z toho důvodu navrhuje
poskytnout částku 5.000,- Kč
Jiné návrhy nebyly předneseny. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč a uzavření
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Rodinné centrum Domeček
Křenovice, z.s., Křenovice, Brněnská 23, IČ: 22664904,
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno

zdržel se 1
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8. Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Křenovice s Českým svazem chovatelů
Předsedající seznámil přítomné se žádostí Českého svazu chovatelů, základní organizace
Křenovice o změnu využití poskytnuté dotace. Celou částku by chovatelé rádi využili na
zastřešení druhé části výstavního dvorního traktu v areálu na Sokolské ul. Náklady na
posuzovatele a poháry pro vítěze soutěží, na které dotaci původně žádali, uhradí z vlastních
zdrojů.
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 schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o
poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Křenovice se spolkem Český svaz chovatelů, základní
organizace Křenovice, IČ: 70915440.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 9 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

9. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro SDH
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Dotace bude poskytnuta na základě úspěšné žádosti, kterou na JMK
podávala obec. Dotace ve výši 30 000,- Kč je určena na výměnu garážových vrat na hasičské
zbrojnici.
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 schvaluje smlouvu č. 037396/16/OKH o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 30.000,- Kč s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

10. Smlouva o poskytnutí dotace z JMK pro školu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje. Účelová neinvestiční dotace ve výši 58.700,- Kč je poskytnuta
z programu „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2016“
na realizaci projektu „Pohodová škola – ZŠ Křenovice“. O dotaci žádala křenovická škola,
obec jako zřizovatel dotaci z JMK přijme a dále poskytne škole.
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. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. 036125/16/OŠ o poskytnutí dotace z
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 58.700,- Kč s Jihomoravským krajem,
Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČ 70888337.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

11. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK
Předsedající přítomné seznámil s návrhem Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na rok 2016.
Smlouva je podepisována každoročně, příspěvek obce činí stejně jako v předchozím roce 50,Kč na jednoho obyvatele, celkem 95.600,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné dotazy ani stanovisko sděleny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Smlouva o zajištění financování systému IDS
JMK s Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ: 70888337 na rok
2016.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 12 bylo schváleno

proti 0

zdržel se

0

12. Smlouva o pronájmu pozemku
Předsedající seznámil přítomné návrhem Smlouvy o pronájmu pozemku. Pozemek o výměře
9m2 pro umístění stánku s pečivem obec pronajímá jedinému zájemci, který reagoval na
záměr obce – firmě Kulhánek a Drápal s.r.o. Viničné Šumice. Obec pozemek pronajímá za
cenu 60,- Kč/m2/rok, celkem 540,- Kč/rok.
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 Smlouvu o pronájmu pozemku s fi. Kulhánek
a Drápal s.r.o., Viničné Šumice 470, 664 06 Viničné Šumice, IČ 02134683.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 13 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

13. Dodatek ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor
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Předsedající seznámil přítomné s návrhem dodatku ke Smlouvě o pronájmu nebytových
prostor s MUDr. Hanou Svobodovou a MUDr. Dagmar Šilerovou. Předmět nájmu se mění na
základě zveřejněného záměru takto – smlouva s MUDr. Svobodovou se rozšiřuje o pronájem
garáže (cena 605,- Kč vč. DPH) a snižuje se cena za úhradu poskytovaných služeb
v souvislosti se zmenšením plochy, kterou uklízí obec. MUDr. Šilerové se snižuje cena za
úhradu poskytovaných služeb v souvislosti se zmenšením plochy, kterou uklízí obec.
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 dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor mezí Obcí Křenovice a MUDr. Hanou Svobodovou, narozenou 15.8.1971, bytem
Všetičkova 617/7, 602 00 Brno, ze dne 11. 12. 2015
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 14 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje dodatek ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor mezí Obcí Křenovice a MUDr. Dagmar Šilerovou, narozenou 8. 5. 1962, bytem
Záhřebská 2, 00 Brno, ze dne 30. 11. 2010 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 4. 2011.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 15 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

14. Různé
14.1. Záměr obce přijmout úvěr
Předsedající informoval přítomné o nutnosti revokovat usnesení z minulého zasedání.
Vzhledem k tomu, že částka na gastrovybavení MŠ Křenovice bude vyšší, než se původně
předpokládalo, bude si muset obec vzít úvěr vyšší, než 6milionů (5.033.485,- Kč stavební
část, 982.653,- Kč gastrovybavení.
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 ruší usnesení č. 5 z 12. zasedání ZO ze dne 9. 6. 2016,
schvaluje záměr přijmout úvěr ve výši 6.016.138,- 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
proti 0
Usnesení č. 16 bylo schváleno

zdržel se 0
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14.2. Schválení smlouvy s fi. Progastro GTE
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o dílo s fi. Progastro GTE. V souvislosti
se zvýšením kapacity žáků MŠ na ul. Bratří Mrázků bylo nutné zvýšit i kapacitu jídelny MŠ.
Do výběrového řízení se přihlásily 2 firmy, přičemž první svou účast zrušila. Cena díla je
982.653,- Kč vč. DPH.
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 Smlouvu o dílo s fi. PROGASTRO GTE s.r.o.,
Javorová 788/1a, 693 01 Hustopeče; IČ: 29240786.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 17 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

14.3. Schválení Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Křenovice
Předsedající předal slovo paní Hladké.
Ta informovala o hlavních změnách Pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce
Křenovice – pravidla byla uvedena do souladu se zákonem 250/2000 Sb.:
1. Zákon zavedl rozdělení dotací na individuální a programové. Prioritou obce je
podporovat dotace individuální, z toho důvodu byly z pravidel odstraněny pasáže,
které by mohly být považovány za programy.
2. Žádosti o dotace lze podávat v průběhu celého roku, nicméně je v zájmu spolků o
dotace žádat na začátku roku, kdy se tvoří rozpočet. Žádosti podané na obec v průběhu
roku mohou být zamítnuty z důvodu nedostatku finančních prostředků obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. K návrhu nebyly vzneseny
žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 18:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu
obce Křenovice
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 1 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

14.4. Informace z valné ŽLaP
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Předsedající seznámil přítomné s informacemi z valné hromady ŽLaP, která proběhla 24. 6.
2016.
- Byl zvolen nový předseda DSO – p. Jan Kauf, starosta Hrušek
- Byla schválena Smlouva o dotaci s JMK ve výši 150.000,- Kč – na propagaci DSO
- Byla schválena Smlouva se SMO ČR o spolupráci při zajištění centra společných
služeb (kancelář mikroregionu bude v Hruškách, manažerem CSS bude p. Jaromír
Konečný, Specialista pro rozvoj mikroregionu
- vyhodnocení letošní cykloakce proběhne 28. 9. 2016 v Kobeřicích u Brna
- Slavkovská iniciativa smíření se uskuteční 1. 10. 2016 ve Vážanech nad Litavou
Zastupitelstvo obce Křenovice bere informace z valné hromady ŽLaP na vědomí

15. Diskuze
Pí. Dušová – chce pochválit obec za akci „Šibeniční a popravčí vrch“ - sama se nemohla
zúčastnit, ale přítomní byli velmi nadšeni.
Starosta – poděkování patří všem, kteří se zasloužili za to, že stezka vznikla (p. Bartošek, p.
Konečný, Prof. Unger, lidé, kteří ji fyzicky budovali i dárci, kteří akci podpořili finančním
darem).
Pí. Hladká – upozornila na podvodníky, kteří se zaštiťují jménem Masarykova onkologického
ústavu a nabízejí občanům doma diagnostické vyšetření.
Starosta – obec upozornění pro občany zveřejní v Křenovickém zpravodaji, na vývěskách a
vyhlásí v rozhlase.
Pí. Bednářová – proč se tráva na břehu potoka seče jen na jedné straně?
p. Maděra – břehy potoka spravuje Povodí Moravy. Situaci obec prověří.
Pí. Drdlová – jak často se seče tráva za Orlovnou?
p. Maděra – podle smlouvy, kterou má obec uzavřenou se plocha seče 2x za vegetační období.
Pí. Bednářová – na hřbitově by se mělo sekat častěji a upravit hrob, o který se stará obec – je
zarostlý.
Pí. Kokešová – na hřbitově byli se žáky cca před týdnem, hrob je upraven

16. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 28. 6. 2016 ve 20.02 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 30. 6. 2016

Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
……………………………

……………………………
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