Č. j. KRE-1645/2021-VS
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice ze dne 27. 9. 2021

Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 27. 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 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 17. 9. 2021. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 9 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 pana Michaela Doubka a pana Lukáše Zvěřinu.
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 pana Michaela Doubka a pana
Lukáše Zvěřinu
Výsledek hlasování: pro 9
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) Rozpočtové opatření č. 7/2021
3) Spolufinancování projektu „70281092 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub
Křenovice – Novostavba střelnice Křenovice“
4) Různé
5) Diskuse
6) Závěr
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Předsedající navrhl v bodu různé probrat:
1) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330072244/002-ADS se společností
EG.D, a.s., IČ: 28085400
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:
2) Technický bod
3) Rozpočtové opatření č. 7/2021
4) Spolufinancování projektu „70281092 – ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub
Křenovice – Novostavba střelnice Křenovice“
5) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330072244/002-ADS se společností
EG.D, a.s., IČ: 28085400
6) Diskuse
7) Závěr
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

2. Rozpočtové opatření č. 7/2021
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2021. Obsahem
rozpočtového opatření je zařazení úvěru do rozpočtu ve výši, kterou předpokládáme čerpat
do konce roku. Do výdajů jsou zařazeny náklady na budování domu pro seniory,
které budeme hradit přímo dodavatelům (mimo úvěr). Dále jsou v rozpočtu navýšeny výdaje
na vybudování parkoviště u horního nádraží (slíbenou dotaci obdržíme až v roce 2022).
Ve výdajích se ještě například navyšují náklady na opravy chodníků, vozovek a přilehlých
stání. Zvýšené výdaje 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. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0
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3. Spolufinancování projektu „70281092 – ČSS, z. s. – sportovně střelecký
klub Křenovice – Novostavba střelnice Křenovice“
Předsedající seznámil přítomné s žádostí ČSS, z.s. – sportovně střeleckého klubu Křenovice,
se sídlem Na Dolinách 713, Křenovice IČ: 70281092, na spolupráci při dofinancování stavby
„Novostavba střelnice Křenovice“. Odhadované náklady na stavbu jsou 18.634.000 Kč.
Sportovně střelecký klub Křenovice chce podat žádost o dotaci od Národní sportovní
agentury. Žádost musí být podána do 30. září 2021. Pokud budou úspěšní, bude dotace činit
70 % nákladů na stavbu. Pro krytí zbývajících 30 % je obec ochotna jim prostředky půjčit.
Konkrétní podmínky případné smlouvy o půjčce budou předmětem dalšího samostatného
jednání.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným. Člen zastupitelstva pan
Doubek navrhl, aby smlouva o půjčce obsahovala zástavní právo ve prospěch obce. Důvodem
je to, že došlo k navýšení požadované částky oproti původnímu návrhu. Ostatní členové
zastupitelstva s tímto návrhem vyslovili souhlas. V následné diskusi doplnil zástupce SSK
Křenovice, pan S., několik nejnovějších informací k předkládanému projektu. Na závěr člen
zastupitelstva pan Drápal shrnul finanční a právní záležitosti plynoucí z tohoto projektu pro
SSK Křenovice a pro Obec Křenovice. Zároveň navrhl, aby starosta zahájil jednání se
zástupci SSK Křenovice o podobě smlouvy o půjčce, pokud usnesení č. 4 bude schváleno.
Členové zastupitelstva s tímto návrhem vyjádřili souhlas.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt 70281092 –
ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Křenovice – Novostavba střelnice Křenovice“
do specifické výzvy 11/2021 Regiony 2021 Národní sportovní agentury programu č. 162
52 Regionální sportovní infrastruktura 2020-2024 žadatelem ČSS, z.s. – sportovně
střelecký klub Křenovice a spolufinancování projektu ze strany Obce Křenovice formou
návratné půjčky pro ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Křenovice ve výši 30 %
nákladů projektu. Smlouva o půjčce bude uzavřena do 30 dnů od schválení žádosti
o dotaci.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

4. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330072244/002-ADS
se společností EG.D, a.s.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene č. PR014330072244/002-ADS se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno,
IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, přípojka NN, Palát“. Jedná se o umístění distribuční
soustavy – kabelové vedení NN na pozemku parc. č. 1720/1 v k. ú. Křenovice u Slavkova.
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.

3

Č. j. KRE-1645/2021-VS
Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice ze dne 27. 9. 2021

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. PR014330072244/002-ADS se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice,
přípojka NN, Palát“, na pozemku parc. č. 1720/1, v k. ú. Křenovice u Slavkova,
za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 9
Usnesení č. 5 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

5. Diskuse
Nebyly vzneseny žádné dotazy.

6. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 27. 9. 2021 v 19:28 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 27. 9. 2021.

……………………………

Starosta obce
Ověřovatelé zápisu:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

……………………………

Bc. Lukáš Zvěřina

……………………………
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