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Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 3. 5. 2021 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 22. 4. 2021. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 

11 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 paní Zuzanu Schořovou. 

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 paní 

Zuzanu Schořovou. 

Výsledek hlasování: pro     11      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 o zřízení věcného břemene č. PV-014330065792/001 se společností EG.D, 

a.s., IČ: 28085400  

3) Smlouva č. PR-001030065882/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400 

4) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2021 
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5) Smlouva č. SPP/005/2021 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se 

společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587 

6) Prodej pozemku parc. č. 484 a 384, ostatní plocha – část o výměře 9 m2  

7) Darování pozemku parc. č. 1240/2, ostatní plocha, ČSS, z.s.- sportovně střeleckému 

klubu Křenovice 

8) Dofinancování z rozpočtu obce rozdíl mezi pořizovací cenou cisternové automobilové 

stříkačky pro JSDH a poskytnutou dotací 

9) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

10) Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

11) Různé 

12) Diskuse 

13) Závěr 
 

Předsedající navrhl místo bodu různé zařadit ještě další body: 

 1) Zrušení příspěvku vybíraného za služby při konání sňatku na jiném vhodném místě 

 2) Zadání Změny č. 2 územního plánu Křenovice 

 3) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČ:27295567 
 

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 návrh 

starosty: 

Navržený program: 

1) Technický bod 

2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330065792/001 se společností EG.D, 

a.s., IČ: 28085400  

3) Smlouva č. PR-001030065882/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400 

4) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2021 

5) Smlouva č. SPP/005/2021 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení 

se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587 

6) Prodej pozemku parc. č. 484 a 384, ostatní plocha – část o výměře 9 m2 

7) Darování pozemku parc. č. 1240/2, ostatní plocha, ČSS, z.s.- sportovně střeleckému 

klubu Křenovice 

8) Dofinancování z rozpočtu obce rozdíl mezi pořizovací cenou cisternové automobilové 

stříkačky pro JSDH a poskytnutou dotací 

9) Rozpočtové opatření č. 3/2021 

10) Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s. 

11) Zrušení příspěvku vybíraného za služby při konání sňatku na jiném vhodném místě 
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12) Zadání Změny č. 2 územního plánu Křenovice 

13) Smlouva o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČ: 27295567 

14) Diskuse 

15) Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PV-014330065792/001 se 

společností EG.D, a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. PV-014330065792/001 se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 

IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN, Lázníčková“. Jedná se o umístění 

distribuční soustavy podzemní kabelové vedení NN, kabelový pilíř NN na pozemku parc. 

č. 106. 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 o zřízení věcného břemene č. PV-

014330065792/001 se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel 

NN, Lázníčková“, na pozemku parc. č. 106, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč 

bez DPH.   

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Smlouva č. PR-001030065882/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností EG.D, a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001030065882/001-MOPR 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 

602 00 Brno, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, příp. NN Vinter“. Jedná se o umístění 

distribuční soustavy kabel NN na pozemku parc. č. 895. 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. 
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Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. PR-001030065882/001-MOPR 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, 

na stavbu „Křenovice, příp. NN Vinter“, na pozemku parc. č. 895, za jednorázovou 

úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2021 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy mezi obcí a Jihomoravským krajem 

o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2021. Obec se zavazuje na základě této 

smlouvy poskytnout finanční příspěvek na standard dopravní obslužnosti v rámci 

integrovaného dopravního systému JMK na kalendářní rok 2021 ve výši 97.750 Kč. 

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 zajištění financování systému IDS 

JMK na rok 2021. Příspěvek obce na standard dopravní obslužnosti na rok 2021 činí 

97.750 Kč.   

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Smlouva č. SPP/005/2021 o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace 

Vyškov, a.s., IČ: 49454587 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zajištění provozu a pachtu 

vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., se sídlem 

Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587. Jedná se o provozování vodního díla 

SO.04 Vodovod pitný, které je součástí stavby „Křenovice Na Plachtě“ (vodovodní řad V1 

a V2 o celkové délce 422 m). Vodovod je umístěn na parcelách 833, 1099, 1101, 1103/1, 

1389/2, 1389/46, 1389,47 a 1389/66 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Kolaudační souhlas vydal 

MěÚ Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí dne 

7. 10. 2020 pod č.j. SU/55451-20/12711-2020/Več. Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce 

od 7. 4. 2021 do 3. 5. 2021. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Roční pachtovné činí 

100 Kč bez DPH.   

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. 6 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. SPP/005/2021 o zajištění provozu 

a pachtu vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., 

Brněnská 410/13, Vyškov, IČ: 49454587, na provozování vodního díla SO.04 Vodovod 

pitný, za roční pachtovné ve výši 100 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Prodej pozemku parc. č. 484 a 384, ostatní plocha – část o výměře 9 m2  

Předsedající informoval přítomné se žádostí pana V. F. o koupi části pozemku parc. č. 384 

a 484 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Část pozemků, která je dotčena stavbou zídky (oplocení 

domu pana V. F.) byla geometrickým plánem č. 1182-005/2021 oddělena část nově označena 

jako pozemek parc. č. 384/2 o celkové výměře 9 m2. Souhlas s dělením pozemků vydal MěÚ 

Slavkov u Brna, odbor stavebního úřadu dne 23. 3. 2021 pod č.j. SU/10386-21/2853-

2021/Mach. Předsedající navrhuje prodat nově vymezený pozemek na kterém se nachází 

zídka zájemce za 450 Kč/m2. Žádost o odkup pozemku podal pan V. F. dne 25. 11. 2020. 

Záměr obce prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 7. 4. 2021 do 3. 5. 2021.  

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 prodej pozemku parc. č. 384/2 – ostatní plocha 

v k. ú. Křenovice u Slavkova o celkové výměře 9 m2 panu V. F. za cenu 450 Kč/m2. 

Pozemek byl oddělen z pozemků parc. č. 384 a 484 geometrickým plánem č. 1182-

005/2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním kupní smlouvy.   

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

7. Darování pozemku parc. č. 1240/2, ostatní plocha, ČSS, z. s. - sportovně 

střeleckému klubu Křenovice 

Předsedající informoval přítomné se žádostí ČSS, z. s. - sportovně střeleckého klubu 

Křenovice o darování pozemku ve vlastnictví obce do vlastnictví klubu pro zbudování Nové 

střelnice Křenovice. Jedná se o pozemek parc. č. 1240/2, ostatní plocha, sportoviště 

a rekreační plocha o celkové výměře 5671 m2. Hodnota darovaného pozemku je 

dle znaleckého posudku, vyhotoveného znalcem Ing. Jiřím Pospíšilem, 1.278.590 Kč. 

Předsedající navrhuje pozemek sportovně střeleckému klubu darovat s tím, že se na uvedeném 

pozemku zřídí právo věcné ve smyslu ustanovení § 1761 občanského zákoníku na dobu 20 let. 

Jedná se o zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovitosti, tj. obdarovaný nesmí 

bez předchozího písemného souhlasu dárce převést vlastnické právo k nemovitosti, zatížit 

nemovitost žádným věcným břemenem, zástavním právem, nájemním právem apod. 

Předsedající předložil zastupitelstvu návrh darovací smlouvy. 

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. 
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Člen zastupitelstva pan Doubek se zeptal, v jakém termínu bude střelnice postavena. Zástupci 

SSK odpověděli, že výstavba záleží na zapsání provedené změny do Katastru nemovitostí, 

na vydání stavebního povolení a na následném získání dotace. Pokud vše bude probíhat 

bez komplikací, hrubá stavba by mohla být hotova do konce roku. 

Člen zastupitelstva pan Drápal poznamenal, že Darovací smlouva neobsahuje předkupní 

právo obce po skončení dvacetileté lhůty. Na základě následné diskuse se zastupitelstvo 

rozhodlo, že darovací smlouva bude schválena s podmínkou, že do smlouvy bude doplněno 

ustanovení, podle kterého má obec Křenovice po uplynutí dvacetileté lhůty předkupní právo. 

V rámci předkupního práva bude stanovena cena, jejíž výše bude vycházet ze současných 

znaleckých posudků.  

Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Darovací smlouvu a smlouvu o zákazu zcizení 

a zatížení nemovitosti sepsanou mezi obcí a ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub 

Křenovice na převod pozemku parcelní č. 1240/2 ostatní plocha/sportoviště a rekreační 

plocha v k. ú. Křenovice u Slavkova s podmínkou, že do smlouvy bude doplněno 

ustanovení, podle kterého má obec Křenovice po uplynutí dvacetileté lhůty předkupní 

právo za předem stanovených podmínek. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

8. Dofinancování rozdílu mezi pořizovací cenou cisternové automobilové 

stříkačky pro JSDH a poskytnutou dotací 

Předsedající informoval přítomné se situací ohledně dotací, které slíbilo Ministerstvo vnitra 

ČR GŘ HZS a Jihomoravský kraj na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH 

Křenovice. Dotace z MV GŘ HZS ČR má být poskytnuta z programu 01424 – Dotace 

pro jednotky SDH obcí, dle rozhodnutí č. 014D241000012 ve výši max. 2.500 tis. Kč. Dotace 

z JMK bude poskytnuta na základě smlouvy č. JMK066011/20/OKH ve výši 2/3 skutečně 

poskytnuté dotace z MV-GŘ HZS ČR, max. do výše 1.666 tis. Kč. Kupní smlouvu 

s dodavatelem automobilové stříkačky (firma THT Polička, s.r.o.) schválilo zastupitelstvo 

obce dne 14. 9. 2020, usnesením č. 6. Smlouvu o poskytnutí dotace z JMK schválilo 

zastupitelstvo obce dne 14. 9. 2020, usnesením č. 5. Je třeba, aby se obec zavázala 

dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutými dotacemi. 

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 se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou 

předmětu plnění a poskytnutými dotacemi do plné výše z vlastních zdrojů obce. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 9 bylo schváleno 
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9. Rozpočtové opatření č. 3/2021 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2021. Tímto 

rozpočtovým opatřením se do rozpočtu např. zařazují dotace, které budou poskytnuty 

na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH a příspěvky od obcí na provoz 

sběrného dvora. Ve výdajích jsou zvýšeny prostředky na pořízení automobilové stříkačky 

o poskytnuté dotace a např. výdaje na opravu erbu, pořízení vitríny a mříže v budově OÚ. 

Rozpočtové opatření tvoří přílohu tohoto zápisu. 

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 rozpočtové opatření č. 3/2021. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti      0     zdržel se   1    

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

10.  Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Vodovody 

a kanalizace, Vyškov, a.s. 

Předsedající oznámil, že s ohledem na vývoj epidemiologické situace v ČR není dán přesný 

termín konání valné hromady společnosti VaK Vyškov, a.s., Dále uvedl, že dle doporučení 

Vak, a.s. by bylo dobré delegovat zástupce (popř. jeho náhradníka) k zastupování obce 

na valných hromadách, které proběhnou v průběhu roku 2021. Předsedající navrhuje 

delegovat starostu obce, popř. místostarostu obce. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 11 

Zastupitelstvo obce Křenovice deleguje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění pana Zdeňka Žabenského jako 

zástupce obce a pana Petra Maděru jako náhradníka tohoto zástupce pro případ jeho 

nemoci nebo pracovního zaneprázdnění, k zastupování obce Křenovice na valných 

hromadách společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587, konaných 

v průběhu roku 2021. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

11.  Zrušení příspěvku vybíraného za služby při konání sňatku  

Předsedající informoval přítomné se zněním usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. 2. 2011 

č. 12. Jednalo se o stanovení příspěvku na služby při konání sňatku na jiném vhodném místě, 

než na Obecním úřadě v Křenovicích ve výši 1.000 Kč. Zastupitelstvo ve spolupráci 

s obecním úřadem vycházelo ze zjištění, že obecní úřad má při konání obřadů na jiném 

vhodném místě než v obřadní místnosti zvýšené náklady na konání tohoto obřadu, 

ať už finanční či organizační. Proto byl tento poplatek tehdy stanoven. Vzhledem k tomu, 

že takto stanovený poplatek nemá právní podklad, je třeba jej zrušit. Příspěvky na konání 
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obřadů je možné vybírat na základě uzavřené smlouvy (soukromoprávní cestou v rámci 

samostatné působnosti obce) mezi obcí a snoubenci. Po dohodě s obecním úřadem se taková 

smlouva prozatím sjednávat nebude. Snoubenci zaplatí za uzavření sňatku pouze správní 

poplatky v zákonem stanovených případech. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 12 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje zrušení příspěvku na služby při konání sňatku 

na jiném vhodném místě než na Obecním úřadě v Křenovicích. Ruší se tak usnesení 

Zastupitelstva obce Křenovice č. 12 ze dne 24. 2. 2011, který tento poplatek ve výši 

1.000 Kč zaváděl. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

12.  Zadání Změny č. 2 územního plánu Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné se situací ohledně Změny č. 2 územního plánu Křenovice. 

Pořízení změny č. 2 schvalovalo ZO dne 22. 6. 2020. Nyní se jedná o zadání změny č. 2. 

Pak bude následovat veřejné projednání a následně schválení změny č. 2. územního plánu. 

Zadání změny č. 2 územního plánu Křenovice zpracoval MěÚ Slavkov u Brna. Zadání 

obsahuje požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, popis dílčích změn, požadavky 

na vymezení ploch a koridorů územních rezerv, požadavky na prověření vymezení veřejně 

prospěšných staveb, požadavky vyplývající z projednání s dotčenými orgány a další. Zadání 

změny č. 2 územního plánu Křenovice (duben 2021) tvoří přílohu tohoto zápisu. 

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, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 

ustanovení § 47 odst. 5 stavebního zákona schvaluje zadání Změny č. 2 územního plánu 

Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

13.  Smlouva o zřízení věcného břemene se společností GasNet, s.r.o., IČ: 

27295567 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 

GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 

zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ: 

27935311. Jedná se o umístění plynárenského zařízení STL plynovod a přípojka pro halu na 

pozemku parc. č. 1761 v k.ú. Křenovice u Slavkova, číslo stavby 9900102886. Břemeno se 

sjednává na pozemku parc. č. 1659 za jednorázovou úplatu 1.500 Kč bez DPH. 
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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 smlouvu o zřízení věcného břemene se 

společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, 

na stavbu „STL plynovod a přípojka pro halu na pozemku parc. č. 1761 v k.ú. 

Křenovice u Slavkova, číslo stavby 9900102886“, na pozemku parc. č. 1659, 

za jednorázovou úplatu ve výši 1.500 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     11      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

14.  Diskuse 

Paní M. nadnesla problém ohledně chování dětí ve věku 10 až 14 let na dětských hřištích 

(horní nádraží; Široká). Tyto nehlídané děti nedodržují pravidla a zároveň svým chováním 

omezují mladší děti na hřišti. Paní M. přišla s návrhem, zda by nebylo možné vybudovat 

hřiště nebo plochu s herními prvky pro děti v této věkové kohortě. Z následné diskuse 

vyplynulo několik zjištění. Zaprvé by se rodiče, kteří jsou přítomni na hřišti, měli pokusit 

domluvit těmto dětem, aby se chovaly na hřišti slušně. Zadruhé, pokud není možná domluva, 

poté se rodiče mají obrátit na starostu či místostarostu, kteří se pokusí danou situaci vyřešit. 

Zatřetí se nabízí varianta umístění několika herních prvků pro děti ve věku 10 až 14 let buď 

na obecním pozemku na křižovatce ulic Otakara Černého a Široká (až bude dokončena 

výstavba v této lokalitě), nebo v oblasti „Oranžového hřiště“. Zároveň vedení obce je 

přístupné návrhům, které se zabývají problematikou dětských hřišť. 

Paní B. se zeptala na kácení stromů podél dolní železniční trati. Bylo odpovězeno, 

že v důsledku plánované elektrifikace železničního úseku Blažovice – Nesovice budou 

vykáceny všechny stromy, které se nachází v rozmezí sedmi metrů od osy kolejnice. Nejvíce 

budou zasaženy stromy, které se nacházejí ve svahu na ulici Palackého. Důvodem je to, 

že při modernizaci tratě může dojít k poškození kořenových systémů či vysoké větve by 

mohly poškodit elektrické vedení. Stromy se nacházejí na pozemcích ČD, tedy možnosti obce 

jsou velice omezené. V rámci jednání s firmou, která bude provádět kácení stromů, bylo 

dohodnuto, že proběhne náhradní výsadba stromů na ulicích Palackého a Vlárská. 
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15.  Závěr 

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 3. 5. 2021 ve 20:02 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 3. 5. 2021. 

 

Starosta obce        …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Zuzana Schořová      …………………………… 


