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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 6. 9. 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 

místostarostou 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 26. 8. 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-001040019984/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3) Smlouva č. PR-001030068125/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

4) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330073253/001-ADS se společností 

EG.D, a.s., IČ: 28085400 

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu JSDH  
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6) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 5/2021-DVK se společností 

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

7) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 6/2021-DVV se společností 

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

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o. 

9) Rozpočtové opatření č. 5/2021 

10) Rozpočtové opatření č. 6/2021 

11) Změna využití účelu dotace z rozpočtu obce – ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub 

Křenovice 

12) Plán rozvoje sportu v obci 

13) Závěrečný účet – Ždánický les a Politaví za rok 2020 

14) Různé 

15) Diskuse 

16) Závěr 
 

Předsedající navrhl v bodu různé probrat: 

1. Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené se 

společností Asekol, a.s , IČ: 27373231  
 

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 

místostarosty: 

Navržený program: 

1) Technický bod 

2) Smlouva č. PR-001040019984/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3) Smlouva č. PR-001030068125/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

4) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330073253/001-ADS se společností 

EG.D, a.s., IČ: 28085400 

5) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu JSDH  

6) Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 5/2021-DVK se společností 

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

7) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 6/2021-DVV se společností 

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

8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o. 

9) Rozpočtové opatření č. 5/2021 

10) Rozpočtové opatření č. 6/2021 

11) Změna využití účelu dotace z rozpočtu obce – ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub 

Křenovice 



Č. j.  KRE-1528/2021-VS 
Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice ze dne 6. 9. 2021 

 

3 

 

12) Plán rozvoje sportu v obci 

13) Závěrečný účet – Ždánický les a Politaví za rok 2020 

14) Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřené se 

společností Asekol, a.s., IČ: 27373231 

15) Diskuse 

16) Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva č. PR-001040019984/002-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001040019984/002-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 Krejnicová, Chudárek“. Jedná 

se o umístění distribuční soustavy venkovní vedení NN, přípojková skříň, podpěrný bod – 

stožár (střešník) na pozemku parc. č. 641. Smlouva o zřízení věcného břemene bude sepsána 

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

1.200 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-001040019984/002-MOPR o smlouvě 

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

„Křenovice, příp. NN Krejnicová, Chudárek“, na pozemku parc. č. 641, v k. ú. 

Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 1.200 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Smlouva č. PR-001030068125/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001030068125/001-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, kabel NN Pauřík“. Jedná se o umístění 

distribuční soustavy – kabelové vedení NN, uzemnění na pozemku parc. č. 626 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. 
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Návrh usnesení č. 4: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. PR-001030068125/001-MOPR 

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

na stavbu „Křenovice, kabel NN Pauřík“, na pozemku parc. č. 626, v k. ú. Křenovice 

u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330073253/001-ADS se 

společností EG.D, a.s. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR-

014330073253/001-ADS se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 

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

soustavy – kabelové vedení NN a pojistková skříň na pozemku parc. č. 832 a 833 v k. ú. 

Křenovice u Slavkova. 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. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR-

014330073253/001-ADS se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 

kabel NN, TJ Sokol“, na pozemku parc. č. 832 a 833, v k. ú. Křenovice u Slavkova, 

za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH.   

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK na podporu JSDH 

Předsedající seznámil přítomné se smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

č. JMK071481/21/OKH z dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace ve výši 62 tis. Kč na věcné prostředky požární ochrany pro JSDH obce 

Křenovice. Podmínkou dotace je realizace akce do 31. 12. 2021. Dotace je poskytnuta 

na základě žádosti č. JMK 31866/2021. Poskytovaná dotace představuje maximálně 70 % 

uznatelných výdajů. Obec zaplatí ze svých finančních zdrojů 30 %. 

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 o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

č. JMK071481/21/OKH na akci Věcné prostředky požární ochrany pro JSDH obce 

Křenovice z programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK pro rok 

2021 ve výši 62 tis. Kč. Dotace představuje 70 % uznatelných výdajů. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací č. 5/2021-DVK se 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem dohody vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací č. 5/2021-DVK. Obec Křenovice je vlastníkem stokové sítě vedené na pozemcích 

parc. č. 1659, 1584/4, 1524/2, 545/12 a 160. (Jedná se o umístění kanalizačních řadů v ulicích 

Jiráskova, Na Dolinách, Zbýšovská, Příční.) Dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích pro veřejnou potřebu je nutné s dalšími vlastníky vodovodů a kanalizací 

provozně souvisejících upravit práva a povinnosti vzájemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno 

kvalitní a plynulé provozování vodovodu a kanalizace v obci. Dohodu připravila společnost 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Mezi obcí a VaK Vyškov, a.s. byly sepsány i smlouvy 

o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení. V pachtovních smlouvách jsou 

stanoveny technické a finanční podmínky spojené s pronájmem kanalizací (pachtovné činní 

cca 100 Kč/rok/smlouvu). 

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 Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací č. 5/2021-DVK se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem 

Brněnská 13, Vyškov, IČ: 49454587 uzavřenou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

7. Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů č. 6/2021-DVV se 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů 

č. 6/2021-DVV. Obec Křenovice je vlastníkem vodovodní sítě vedené na pozemcích parc. 

č. 1584/4, 1759/1, 1099, a 833. (Jedná se o umístění vodovodních řadů v ulicích Jiráskova, 

Na Dolinách a Otakara Černého) Dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích je nutné s dalšími vlastníky vodovodů a kanalizací provozně souvisejících 

upravit práva a povinnosti vzájemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé 

provozování vodovodu a kanalizace v obci. Dohodu připravila společnost Vodovody 

a kanalizace Vyškov, a.s. Mezi obcí a VaK Vyškov, a.s. byly sepsány i smlouvy o zajištění 

provozu a pachtu vodohospodářského zařízení. V těchto pachtovních smlouvách jsou 
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stanoveny technické a finanční podmínky spojené s pronájmem vodovodů (pachtovné činní 

cca 100 Kč/rok/smlouvu)  

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 Dohodu vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů č. 6/2021-DVV se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem 

Brněnská 13, Vyškov, IČ: 49454587 uzavřenou dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 

a kanalizacích. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

8. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o. 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností SKR 

stav, s.r.o., IČ: 26961474. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 3. 2021. Předmětem dodatku 

je rozšíření prací při budování Domu pro seniory Křenovice. Podrobný rozpis změn je uveden 

v příloze dodatku. S tím je spojeno navýšení smluvní ceny. Dodatkem se cena díla zvyšuje 

o 241.093,68 Kč. Celková cena díla včetně dodatku nyní činí 44.941.093,68 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. 9 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 

23. 3. 2021 se společností SKR stav, s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, Brno, IČ: 26961474. 

Dodatkem č. 1 se rozšiřuje objem prací na stavbě Domu pro seniory Křenovice a zvyšuje 

se cena díla o 241.093,68 Kč bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

9. Rozpočtové opatření č. 5/2021 

Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření č. 5/2021 

z 16. 7. 2021, které provedl starosta na základě pravomoci udělené ZO dne 14. 12. 2020, 

usnesením č. 9. Rozpočtové opatření obsahuje pouze neinvestiční příspěvek obcím 

postiženým tornádem poskytnutý přes DSO ŽLaP. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto 

zápisu. O poskytnutí tohoto příspěvku byli všichni členové zastupitelstva předem 

informováni. 

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 bere na vědomí informaci starosty o provedeném 

rozpočtovém opatření č. 5/2021. 
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10.  Rozpočtové opatření č. 6/2021 

Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 6/2021. Tímto 

rozpočtovým opatřením se navyšuje rozpočet na straně příjmů o příspěvek obcím 

(tzv. kompenzační bonus) obdržený z ministerstva financí a dotaci z ministerstva školství 

pro ZŠ. Dále jsme obdrželi dotaci na volby do Parlamentu ČR a dotaci pro JSDH. Strana 

výdajů je navýšena například o předpokládané výdaje na volby, věcné prostředky pro JSDH, 

navýšení nákladů na Stavbu domu pro seniory, opravy v Domě dětí a přeposlanou dotaci ZŠ 

a MŠ Křenovice. Zvýšené náklady budou hrazeny z přebytků hospodaření minulých let. 

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. 11: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021.   

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

11.  Změna využití účelu dotace z rozpočtu obce – ČSS, z. s. – sportovně 

střelecký klub Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub, který si žádal 

v letošním roce o dotaci na koupi vzduchové pušky Walter. Vzhledem k tomu, že sportovně 

střelecký klub má zvýšené náklady na pořízení projektové dokumentace na stavbu nové 

střelnice, žádají o možnost použít obdržené prostředky na projektovou dokumentaci na tuto 

novou střelnici. 

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 změnu účelu použití dotace poskytnuté v roce 

2021 na pořízení projektové dokumentace na vybudování nové střelnice SKK, z. s., - 

sportovně střelecký klub Křenovice, se sídlem Na Dolinách 713, Křenovice, 

IČ: 70281092. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

12.  Plán rozvoje sportu v obci 

Předsedající seznámil přítomné s Plánem podpory a rozvoje sportu a volnočasových aktivit 

Obce Křenovice na období 2021–2026. Plán zpracovala firma Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. 

Povinnost vytvořit plán sportu vychází ze zákona č. 115/2021 Sb., o podpoře sportu. 

Dokument popisuje současný stav v oblasti sportu a volnočasových aktivit, stanoví priority 

a nabízí možnosti, jak sport a volnočasové aktivity podpořit. 
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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. 13 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Plán rozvoje sportu v obci Křenovice na období 

2021–2026 dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

13.  Závěrečný účet – DSO Ždánický les a Politaví za rok 2020 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí 

Ždánický les a Politaví za rok 2020 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 dne 29. 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. 14 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Závěrečný účet DSO Ždánický les 

a Politaví za rok 2020. 

 

14.  Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

uzavřené se společností Asekol, a.s., IČ: 27373231 

Předsedající seznámil přítomné se zněním Dodatku č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení uzavřenou dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se společností Asekol, a.s. 

se sídlem Československého exilu 8, Praha, IČ: 27373231. Smlouva o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení byla sjednána 4. 6. 2008. Dodatek se sjednává z důvodu legislativních 

změn v oblasti odpadů a zároveň firma Asekol, a.s. přistoupila od 1. září k úpravě výše 

příspěvků, které budou místům zpětného odběru navýšeny. 

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 Dodatek č. 2 Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení uzavřené dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech dne 4. 6. 2008. 

Výsledek hlasování: pro     8      proti      0     zdržel se   0    

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

15.  Diskuse   

Nebyly vzneseny žádné dotazy. 
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16.  Závěr  

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 6. 9. 2021 v 19:27 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 6. 9. 2021. 

 

 

Starosta obce        …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Zuzana Schořová      …………………………… 

 


