
Č. j.  KRE-1023/2021-VS 
Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 14. 6. 2021 

 

1 

 

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 14. 6. 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 2. 6. 2021. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 8. 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     8      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. PR-001030063283/003-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3) Smlouva č. PR-001040020083/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

4) Prodej pozemku parc. č. 772/2, zastavěná plocha, o výměře 111 m2  

5) Závěrečný účet obce za rok 2020 

6) Účetní závěrka obce za rok 2020 
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7) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2020 

8) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

9) Snížení nájemného za Obecní hospodu v Křenovicích z důvodu uzavření provozoven 

10) Snížení nájemného za kadeřnictví z důvodu uzavření provozoven 

11) Schválení dodavatele na stavbu parkoviště u horního nádraží v Křenovicích 

12) Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Respono, a.s. 

13) Zpráva kontrolního výboru 

14) Různé 

15) Diskuse 

16) Závěr 
 

Předsedající navrhl místo bodu různé zařadit ještě další body: 

1. Dotace z rozpočtu obce – Český svaz chovatelů, z. s., zákl. org. Křenovice 

2. Smlouva č. PR-001030067356/002-ESJP o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3. Smlouva č. PR-001040020181/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

4. Úprava usnesení ZO Křenovice č. 8 ze dne 3. 5. 2021 
 

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 č. PR-001030063283/003-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3) Smlouva č. PR-001040020083/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

4) Prodej pozemku parc. č. 772/2, zastavěná plocha, o výměře 111 m2  

5) Závěrečný účet obce za rok 2020 

6) Účetní závěrka obce za rok 2020 

7) Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2020 

8) Rozpočtové opatření č. 4/2021 

9) Snížení nájemného za Obecní hospodu v Křenovicích z důvodu uzavření provozoven 

10) Snížení nájemného za kadeřnictví z důvodu uzavření provozoven 

11) Schválení dodavatele na stavbu parkoviště u horního nádraží v Křenovicích 

12) Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Respono, a.s. 

13) Zpráva kontrolního výboru 

14) Dotace z rozpočtu obce – Český svaz chovatelů, z. s., zákl. org. Křenovice 
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15) Smlouva č. PR-001030067356/002-ESJP o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

16) Smlouva č. PR-001040020181/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

17) Úprava usnesení ZO Křenovice č. 8 ze dne 3. 5. 2021 

18) Diskuse 

19) Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva č. PR-001030063283/003-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001030063283/003-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, úprava DS NN DPS Obec“. Jedná 

se o umístění distribuční soustavy kabelové vedení NN, kabelová skříň na pozemcích 

parc. č. 65, 75, 18, 67, 68/2, 68/9 a 68/10. Smlouva o zřízení věcného břemene bude sepsána 

do 12 měsíců od dokončení stavby. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 

3.000 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 č. PR-001030063283/003-MOPR o smlouvě 

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

„Křenovice, úprava DS NN DPS Obec“, na pozemcích parc. č. 18, 65, 67, 68/2, 68/9, 

68/10 a 75, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč 

bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Smlouva č. PR-001040020083/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001040020083/001-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, úprava NN Centralnet“. Jedná 

se o umístění distribuční soustavy kabelová skříň, sloup, kabelové vedení NN, venkovní 

vedení NN na pozemku parc. č. 1103/1 a kabelová skříň, sloup, venkovní vedení NN 

a uzemnění na pozemku parc. č. 1094. Oba pozemky v k. ú. Křenovice u Slavkova. Smlouva 

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

se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 2.900 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. 4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. PR-001040020083/001-MOPR 

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

na stavbu „Křenovice, úprava NN Centralnet“, na pozemku parc. č. 1094 a 1103/1, 

v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2.900 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Prodej pozemku parc. č. 772/2, zastavěná plocha, o výměře 111 m2 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí pana J. M. a pana V. R. odkoupit pozemek parc. č. 

772/2, zastavěná plocha, ve vlastnictví obce. Tento pozemek rodina dlouhodobě využívá jako 

dvorek a zahradu. Tento odkupovaný pozemek tvoří jednotný celek s pozemkem 771/1, který 

je ve vlastnictví manželů R. a M. Předsedající navrhuje prodat pozemek za 200 Kč/m2. Záměr 

obce prodat pozemek byl zveřejněn na úřední desce od 24. 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. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje prodej pozemku parc. č. 772/2 – zastavěná 

plocha a nádvoří v k. ú. Křenovice u Slavkova o celkové výměře 111 m2 do společného 

vlastnictví rodině R. a M., za cenu 200 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním 

kupní smlouvy. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Závěrečný účet obce 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Křenovice, IČ: 00291943 

za rok 2020, který byl zpracován dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu 

v termínu od 27. 5. 2021 do 14. 6. 2021. Kontrolu hospodaření provedl Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, odbor kontrolní a právní s konstatováním, že nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky. Zastupitelstvo obce bude vyjadřovat souhlas s celoročním hospodařením obce 

bez výhrad.   

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 vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce 

Křenovice za rok 2020 bez výhrad.   

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Účetní závěrka obce za rok 2020  

Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou Obce Křenovice, IČ: 00291943 sestavenou 

k 31. 12. 2020. Účetní závěrka byla zpracována dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. 

Účetní závěrku tvoří výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační zpráva 

a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Účetní závěrka bude uložena 

na OÚ Křenovice.  

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 účetní závěrku Obce Křenovice za rok 2020 

sestavenou ke dni 31. 12. 2020. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

7. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2020 

Předsedající seznámil přítomné s účetní závěrkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Křenovice 

a s návrhem na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2020, okres 

Vyškov, IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec Křenovice. Účetní závěrka je sestavená 

k 31. 12. 2020 a je tvořena výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, Inventarizační 

zpráva, Zpráva o hospodaření školy v roce 2020 a Návrh na rozdělení hospodářského 

výsledku. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Křenovice za rok 2020 činil 1.874,71 Kč. 

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 účetní závěrku příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Křenovice, okres Vyškov, IČ: 46270922, jejímž zřizovatelem je Obec 

Křenovice, sestavenou k 31. 12. 2020 a schvaluje návrh na rozdělení hospodářského 

výsledku za rok 2020 ve výši 1.874,71 Kč. Celá částka bude převedena do rezervního 

fondu školy. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 
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8. Rozpočtové opatření č. 4/2021 

Předsedající informoval přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 4/2021. Tímto 

rozpočtovým opatřením se navyšují příjmy o přeplatky energií a vratky dotací. Do výdajů jsou 

zařazeny např. prostředky na pořízení nových vrat na sběrný dvůr odpadů. 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. 9: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

9. Snížení nájemného za Obecní hospodu v Křenovicích z důvodu uzavření 

provozoven 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí pana Marcela Buchlovského, IČ: 72329335, 

o snížení nájemného z důvodu uzavření provozovny v nouzovém stavu vyhlášeného Vládou 

ČR. Pan Buchlovský má v pronájmu část budovy č. p. 156 na ulici Brněnské. Nájemné je 

stanovené dle smlouvy ve výši 5.000 Kč/měsíc. Platba nájemného pro plátce DPH probíhá 

dle splátkového kalendáře – 15.000/čtvrtletí. Předsedající navrhuje dát slevu na nájemném 

ve výši 1 kalendářního měsíce, tj. částka 5.000 Kč. Žádost o snížení nájemného podal pan 

Buchlovský dne 26. 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. 10 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje slevu na nájemném ve výši 5.000 Kč za Obecní 

hospodu v Křenovicích, Brněnská 156, panu Marcelu Buchlovskému, IČ: 72329335, 

Zbýšovská 544, Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

10.  Snížení nájemného za kadeřnictví z důvodu uzavření provozoven 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí paní Marcely Horáčkové, IČ: 45425388, o snížení 

nájemného z důvodu uzavření provozovny v nouzovém stavu vyhlášeného Vládou ČR. Paní 

Horáčková má v pronájmu část budovy č. p. 535, označenou jako kadeřnictví v budově 

obecního úřadu. Nájemné včetně služeb je stanovené dle smlouvy ve výši 560 Kč/měsíc. 

Předsedající navrhuje odpustit nájemné za měsíc duben roku 2021. Žádost o snížení nájmu 

podala paní Horáčková dne 26. 5. 2021.  

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 odpuštění nájemného za měsíc duben 2021 

za pronájem části budovy OÚ vedeného jako kadeřnictví paní Marcele Horáčkové, 

IČ: 45425388, Školní 396, Křenovice. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

11.  Schválení dodavatele na stavbu parkoviště u horního nádraží 

v Křenovicích 

Předsedající seznámil přítomné s výsledkem výběrového řízení na dodavatele stavby 

parkoviště u horního nádraží v Křenovicích. Do výběrového řízení se přihlásily tři firmy. 

Nejvýhodnější nabídku podala firma Zbyněk Rozkopal, Široká 727, Křenovice, IČ: 74090402. 

Dle podmínek poskytnuté dotace by měla být stavba dokončena do konce roku 2021. Stavba 

bude financována z dotace poskytnuté přes Ministerstvo pro místní rozvoj, ze strukturálního 

fondu ERDF, z programu Integrovaný regionální operační program č. 11703 a dofinancována 

z 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. 12 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje výsledek výběrového řízení dodavatele stavby 

Parkoviště u horního nádraží v Křenovicích firmu Zbyněk Rozkopal, Široká 727, 

Křenovice, IČ: 74090402. 

Výsledek hlasování: pro     7      proti       0    zdržel se   1    

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

12.  Delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti Respono, a.s. 

Předsedající oznámil, že valná hromada společnosti Respono, a.s., se sídlem Cukrovarská 16, 

Vyškov, se bude konat dne 22. 6. 2021 v Besedním domě ve Vyškově. Vzhledem k tomu, 

že obec je v této společnosti akcionářem, je potřeba na tuto valnou hromadu delegovat 

zástupce, který bude obec zastupovat. 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. 
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Návrh usnesení č. 13 

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 valné 

hromadě společnosti Respono, a.s., Cukrovarská 16, Vyškov, IČ: 49435612, 

která se bude konat 22. 6. 2021. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

13.  Zpráva kontrolního výboru  

Předsedající dal slovo předsedovi kontrolního výboru, který seznámil přítomné se Zprávou 

kontrolního výboru. Tato zpráva shrnuje, jak byla jednotlivá usnesení ZO plněna v období 

od června 2020 do dubna 2021. 

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 zprávu kontrolního výboru ze dne 1. 6. 2021. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

14.  Dotace z rozpočtu obce – Český svaz chovatelů, z. s., zákl. org. 

Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí Českého svazu chovatelů, z. s., základní organizace 

Křenovice o poskytnutí účelové dotace na výměnu krytiny na dvorním traktu střediska. 

Celkem by oprava střechy měla stát 25.000 Kč. Spolek požaduje od obce 20.000 Kč. 

Je připravena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která stanoví podmínky čerpání. 

Dotace bude vyúčtovaná do konce roku 2021. Žádost o dotaci podal Český svaz chovatelů, 

z. s. dne 7. 6. 2021. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  

Návrh usnesení č. 15 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč 

a Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce s organizací Český svaz 

chovatelů, z. s. Základní organizace Křenovice, IČ: 70915440. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 15 bylo schváleno 
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15.  Smlouva č. PR-001030067356/002-ESJP o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001030067356/002-ESJP 

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

602 00 Brno, IČ: 28085400, na stavbu „Hrušky, přeložka VN Spáčil“. Jedná se o umístění 

distribuční soustavy kabelové vedení 22kV, podpěrný bod – sloup, telekomunikační síť 

a zemnění na pozemcích parc. č. 1494/40, 1494/43 a 1494/47, v k. ú. Křenovice u Slavkova. 

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

Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu ve výši 3.100 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. 16: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. PR-001030067356/002-ESJP 

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

na stavbu „Hrušky, přeložka VN Spáčil“, na pozemku parc. č. 1494/40, 1494/43 a 494/47, 

v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 3.100 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

16.  Smlouva č. PR-001040020181/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-0010040020181/001-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, úprava příp. NN Mačat“. Jedná se 

o umístění distribuční soustavy – venkovní vedení NN na pozemcích parc. č. 316/1 a 315/1 

a kabelová skříň, zední konzola a venkovní vedení NN na pozemku parc, č. 314/1. Všechny 

pozemky jsou v k. ú. Křenovice u Slavkova. Smlouva o zřízení věcného břemene bude 

sepsána do 12 měsíců od dokončení stavby. Břemeno se sjednává za jednorázovou úplatu 

ve výši 2.000 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. 17: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. PR-001040020181/001-MOPR 

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

na stavbu „Křenovice, úprava příp. NN Mačat“, na pozemku parc. č. 314/1, 315/1 

a 316/1, v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     7      proti       0    zdržel se   1    

Usnesení č. 17 bylo schváleno 
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17.  Úprava usnesení ZO Křenovice č. 8 ze dne 3. 5. 2021 

Předsedající seznámil přítomné s problematikou znění usnesení zastupitelstva obce č. 8 ze dne 

3. 5. 2021 týkající se darování pozemku ČSS, z. s. - sportovně střeleckému klubu Křenovice. 

ZO se usneslo, že do darovací smlouvy bude doplněno ustanovení, podle kterého má obec 

předkupní právo na dobu neurčitou „za předem stanovených podmínek“. Usnesení předkupní 

právo „za předem stanovených podmínek“ se jeví jako problematické. Vzhledem 

k nejednotnému názoru právních poradců, bude vhodné tuto část usnesení vzít zpět. Nově 

bude znít celé usnesení: 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 

i po uplynutí dvacetileté lhůty předkupní právo. 

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 změnu usnesení č. 8 ze dne 3. 5. 2021. 

Ze kterého se vypouštějí slova „za předem stanovených podmínek“. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti       0    zdržel se   0    

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

18.  Diskuse 

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 

 

19. Závěr   

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 14. 6. 2021 v 19:35 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 14. 6. 2021. 

 

Starosta obce        …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Zuzana Schořová      …………………………… 


