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Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 13. 12. 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. 12. 2021. 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). 

1. Technický bod 

1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Radima Svobodu 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 Radima Svobodu a pana 

Lukáše Zvěřinu. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

Zapisovatelem určil předsedající pana Michal 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 služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1595/56, 

k. ú. Křenovice u Slavkova 

3) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1595/53 a 1595/54, 

k. ú. Křenovice u Slavkova 

4) Strategie rozvoje obce Křenovice na období 2021–2028 

5) Záměr podat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu pro potřeby školy (školní 

družina) 
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6) Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

7) Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

8) Rozpočtové opatření č. 9/2021 

9) Rozpočet obce Křenovice na rok 2022 

10) Dotace z rozpočtu obce na rok 2022 

11) Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

12) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023–2024 

13) Různé 

14) Diskuse 

15) Závěr 
 

Předsedající navrhl doplnit do zasedání ještě další body:  

1)  Smlouva č. PR-001030066994/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

2) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330076229/001-ADS se společností 

EG.D, a.s., IČ: 28085400 

3) Zpráva kontrolního výboru 

4) Zpráva finančního výboru 

5) Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 26. 4. 2016 
 

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 služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1595/56, 

k. ú. Křenovice u Slavkova 

3) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku parc. č. 1595/53 a 1595/54, 

k. ú. Křenovice u Slavkova 

4) Strategie rozvoje obce Křenovice na období 2021–2028 

5) Záměr podat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu pro potřeby školy (školní 

družina) 

6) Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2021, o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

7) Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní 

systém odpadového hospodářství 

8) Rozpočtové opatření č. 9/2021 

9) Rozpočet obce Křenovice na rok 2022 
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10) Dotace z rozpočtu obce na rok 2022 

11) Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

12) Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023–2024 

13) Smlouva č. PR-001030066994/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

14) Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330076229/001-ADS se společností 

EG.D, a.s., IČ: 28085400 

15) Zpráva kontrolního výboru 

16) Zpráva finančního výboru 

17) Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 26. 4. 2016 

18) Diskuse 

19) Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku 

parc. č. 1595/56, k. ú. Křenovice u Slavkova 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

S návrhem uzavřít smlouvu přišel pan Ing. M. Ř. Služebnost se zřizuje na pozemku 

ve vlastnictví obce parc. č. 1595/56 ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 1595/36 

ve vlastnictví manželů H. a JUDr. A. Ř. a ve prospěch pozemku parc. č. 1595/37 a 1595/61 ve 

vlastnictví Ing. M. Ř. Jedná se o umístění vodovodní přípojky včetně šachet a právo vstupu a 

vjezdu na předmětný pozemek za účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby ve 

smyslu ustanovení § 1267 občanského zákoníku. Zřízení služebnosti na pozemku podléhá 

vkladu do KN. Služebnost se zřizuje bezúplatně.  

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 zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku 

parc. č. 1595/56 v k. ú. Křenovice u Slavkova ve prospěch oprávněných, tj. pozemků 

parc. č. 1595/36, 1595/37 a 1595/61 vše v k. ú. Křenovice u Slavkova. Věcné břemeno 

(služebnost) se zřizuje bezúplatně. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním smlouvy 

o zřízení služebnosti inženýrské sítě.   

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku 

parc. č. 1595/53 a 1595/54, k. ú. Křenovice u Slavkova 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

S návrhem uzavřít smlouvy přišel pan Ing. M. J. Služebnost se zřizuje na pozemku ve 
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vlastnictví obce parc. č. 1595/54 ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 1595/40 

ve vlastnictví Ing. M. J. Další služebnost se zřizuje na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 

1595/53 ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 1595/39 a 1595/64 ve vlastnictví manželů 

Mgr. I. a Ing. M. J. Všechny pozemky v k. ú. Křenovice u Slavkova. V obou případech se 

jedná se o umístění vodovodní přípojky včetně šachet a právo vstupu a vjezdu na předmětný 

pozemek za účelem zajišťování provozu, nutných oprav, údržby ve smyslu ustanovení § 1267 

občanského zákoníku. Zřízení služebnosti na pozemku podléhá vkladu do KN. Služebnost se 

zřizuje bezúplatně.  

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 zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku 

parc. č. 1595/54 ve prospěch oprávněného tj pozemku parc. č. 1595/40 a zřízení 

služebnosti na pozemku parc. č. 1595/53 ve prospěch oprávněných, tj. pozemku parc. 

č. 1595/39 a 1595/64. Vše v k. ú. Křenovice u Slavkova. Věcná břemena (služebnost) 

se zřizují bezúplatně. Zastupitelstvo pověřuje starostu sepsáním smluv o zřízení 

služebnosti inženýrské sítě.   

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Strategie rozvoje obce Křenovice na období 2021–2028 

Předsedající seznámil přítomné se zněním programu Strategie rozvoje obce Křenovice 

na období 2021–2028. Jde o plánovací dokument rozvoje obce, v němž jsou zakotveny 

rozvojové priority obce. Dokument obsahuje dvě základní části. První představuje současnou 

charakteristiku obce a druhá formuluje vize budoucího stavu obce. Při tvorbě dokumentu 

se vycházelo i z dotazníkového šetření, které v obci probíhalo. Tímto strategickým plánem 

se zabývalo zastupitelstvo obce na svých pracovních zasedáních. Na zpracování se podíleli 

pracovníci Centra společných služeb DSO Ždánický les a Politaví. 

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 Strategii rozvoje obce Křenovice na období 

2021–2028. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Záměr podat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu pro potřeby školy 

(školní družina) 

Předsedající seznámil přítomné se záměrem podat žádost o dotaci na rekonstrukci objektu 

pro potřeby školy – školní družina. Žádost se podává na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul E s názvem „Školní družina ZŠ Křenovice – 
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změna užívání a stavební úpravy RD“. Žádost pro obec zpracovává firma Pospíšil & Švejnoha 

spol. s r.o. Jedná se o nemovitost č.p. 532, na Svárovské ulici, kterou obec koupila za účelem 

rozšíření ZŠ. O dotaci obec žádala i v předchozím roce, ale neuspěla. Vzhledem k tomu, že 

obec v současné době buduje dům pro seniory, bylo by nanejvýš potřebné dotaci na rozšíření 

ZŠ (v první etapě rozšíření družiny), získat. V současné době je část nemovitosti pronajímána 

– květinářství. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva 

pro místní rozvoj, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul E s názvem „Školní 

družina ZŠ Křenovice – změna užívání a stavební úpravy RD. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 1/2021, o stanovení obecního 

systému odpadového hospodářství 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce o stanovení 

obecního systému odpadového hospodářství. Tato vyhláška stanovuje systém odpadového 

hospodářství na území obce. Určuje, které složky odpadu je nutné soustřeďovat odděleně 

a kde jsou místa určená pro soustřeďování jednotlivých složek odpadů. Vyhláška by měla 

nabýt účinnosti 1. 1. 2022. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014, 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 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 Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice 

č. 1/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství s účinností 1. 1. 2022. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 7 bylo schváleno 

 

7. Obecně závazná vyhláška obce Křenovice č. 2/2021, o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství. Tato vyhláška mimo jiné stanovuje výši poplatku 

za provoz systému. Vyhlášku bylo nutné sestavit novou z důvodu změny v legislativě, 

i když výše poplatku zůstává stejná, tj. 600 Kč/poplatník. Vyhláška by měla nabýt účinnosti 

1. 1. 2022. Touto vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 
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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. 8: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Křenovice 

č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s účinností 

1. 1. 2022. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

8. Rozpočtové opatření č. 9/2021 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 9/2021. Tímto 

rozpočtovým opatřením se zvyšuje stránka příjmů rozpočtu o neočekávané příjmy např. podíl 

na DPH a dani z hazardních her či zvýšené příjmy z prodeje železného šrotu. Ve výdajích 

se jedná např. o zvýšené náklady na opravy komunikací, místního rozhlasu a výsadbu 

vzrostlých stromů. 

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. 9/2021. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti     0      zdržel se    1   

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

9. Rozpočet obce Křenovice na rok 2022 

Předsedající informoval přítomné s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, že finanční hospodaření obcí se řídí jejich ročním rozpočtem. 

Seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2022 v členění dle odvětví rozpočtové skladby. 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce od 25. 11. 2021. Občané se k němu mohli 

vyjádřit. Rozpočet obce je sestaven jako nevyrovnaný (schodkový). Vzniklý schodek bude 

uhrazen z přebytků hospodaření minulých let ve výši 7.506 tis. Kč a úvěrem poskytnutým 

od KB, a.s. ve výši 17.412 tis. Kč. 

Daňové příjmy jsou očekávány ve výši 30.366,2 tis. Kč a nedaňově ve výši 2.584,8 tis. Kč. 

Celkem příjmy 32.951.000 Kč. 

Výdaje jsou očekávány: 

636 tis. Kč   na dopravu (silnice, ostatní komunikace, dopravní obslužnost) 

130 tis. Kč   vodní hospodářství a odkanalizování, úpravy drobných vodních toků 

4.180 tis. Kč  na školství (z toho 2.650 tis. Kč převod příspěvkové organizaci 

na provoz) 

1.756,8 tis. Kč  kultura a sdělovací prostředky (knihovna, kulturní akce, zpravodaj 

a společenské sály) 

2.026,4 tis. Kč  tělovýchova a zájmová činnost (hala, dotace spolkům, DDM) 
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3.810,8 tis. Kč  komunální služby a územní rozvoj (veřejné osvětlení, pohřebnictví, 

územní plánování, komunální služby) 

3.885,3 tis. Kč  ochrana životního prostředí (odpadové hospodářství, péče o zeleň) 

31.760 tis. Kč   Dům pro seniory 

70 tis. Kč   krizová opatření 

362,3 tis. Kč  požární ochrana – dobrovolná část 

2.681 tis. Kč   zastupitelstva obcí 

3.845 tis. Kč   činnost místní správy 

660 tis. Kč   finanční operace 

190,4 tis. Kč   ostatní činnosti 
 

Celkem výdaje 55.994.000 Kč 

Splátky úvěru 1.875.000 Kč 

Celkem   57.869.000 Kč 
 

Schvalovaný rozpočet nebyl oproti zveřejněnému návrhu měněn.   
 

Během roku je možné provádět změny schváleného rozpočtu pouze rozpočtovým opatřením. 

Rozpočtové opatření schvaluje zastupitelstvo. Vzhledem k tomu, že se mohou během roku 

vyskytnout neočekávané příjmy a výdaje, které je potřeba bezodkladně uskutečnit, 

a zastupitelstvo nebude v dohledné době zasedat, je dobré zplnomocnit starostu k provádění 

rozpočtových opatření. Předsedající vysvětlil, že pravomoc starosty provádět rozpočtová 

opatření by byla omezena částkou 100 tis. Kč. O rozpočtovém opatření provedeném starostou 

by bylo ZO informováno na nejbližším zasedání. Stejnou pravomoc měl starosta i v roce 

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 Rozpočet obce Křenovice na rok 2022 v členění 

dle odvětví rozpočtové skladby. Příjmy celkem ve výši 32.951.000 Kč, výdaje celkem 

ve výši 57.869.000 Kč z toho příspěvek zřízené příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ 

Křenovice ve výši 2.650.000 Kč. Schodek ve výši 24.918.000 Kč bude uhrazen z přebytků 

hospodaření minulých let a sjednaným úvěrem z KB, a.s.  

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 10 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) a c) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, převod z rozpočtu obce do sociálního 

fondu ve výši 100 tis. Kč.   

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 11 bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Křenovice uděluje pro starostu obce pravomoc ke schvalování 

mimořádných rozpočtových opatření v roce 2022 do výše 100 tis. Kč. Rozpočtové 

opatření provedené starostou bude zastupitelstvu obce předloženo na nejbližším 

zasedání. Toto mimořádné rozpočtové opatření může být učiněno maximálně 

1x za měsíc.  

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 

10.  Dotace z rozpočtu obce na rok 2022 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem na přidělení finančních příspěvků z rozpočtu obce 

místním spolkům a organizacím na jejich činnost.  

Předsedající navrhl, aby se o všech navržených příspěvcích hlasovalo v rámci jednoho 

společného usnesení. Pan místostarosta se přihlásil a sdělil, že v souladu s § 83 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, se hlasování o přidělení dotace spolku 

SK Křenovice, z.s. nezúčastní, protože je v tomto spolku předsedou a jednalo by se o střet 

zájmů. Zastupitelstvo se dohodlo, že projednání dotace tomuto spolku se bude schvalovat 

jako samostatné usnesení. 

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

návrhy a připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje: 

1) Poskytnutí dotace ve výši 185.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace 

Křenovice, Sokolská 605, IČ: 70915440,  

2) Poskytnutí dotace ve výši 44.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Skupina historického šermu BUHURT, z.s., 

Křenovice, Brněnská 156, IČ: 65841140. 

3) Poskytnutí dotace ve výši 12.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací ZO ČZS Křenovice, Školní 535, IČ: 49408216.  

4) Poskytnutí dotace ve výši 21.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Honební společenstvo Křenovice, Svárovská 42, 

IČ: 47411911.  

5) Poskytnutí dotace ve výši 18.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Folklórní soubor Křenovák, z.s., Křenovice, 

Svárovská 39, IČ: 22908218. 

6) Poskytnutí dotace celkem ve výši 35.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Moravská hasičská jednota - hasičský sbor 

Křenovice, Svárovská 537, IČ: 61730904. 
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7) Poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Dětský folklorní soubor Křenováček, z.s., Školní 

140, Křenovice, IČ: 26661519. 

8) Poskytnutí dotace ve výši 70.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací VTK Křenovice, z.s., Bratří Mrázků 715, 

IČ: 47411945. 

9) Poskytnutí dotace ve výši 75.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 23, 

IČ: 65841042. 

10) Poskytnutí dotace ve výši 57.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Rodinné centrum Domeček Křenovice, z.s., 

Brněnská 23, IČ: 22664904. 

11) Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací KOS Křenovice, z.s., Palackého 423, 

IČ: 67026478, 

12) Poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Spolek divadla Antonína Vorla, Brněnská 156, 

Křenovice, IČ: 26568098. 

13) Poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Křenovice, 

Na Dolinách 713, IČ: 70281092.  

14) Poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s FO Michal Žáček (automobilový závodník), Křenovice, 

Zbýšovská 486.  

15) Poskytnutí dotace na SH ve výši 30.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací VTK Křenovice, IČ: 47411945, 

16) Poskytnutí dotace na SH ve výši 100.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací Orel jednota Křenovice, Brněnská 23, 

IČ: 65841042,  

17) Poskytnutí dotace na SH ve výši 60.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací KOS Křenovice, z.s., Palackého 423, 683 52 

Křenovice, IČ: 67026478. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 13 bylo schváleno 
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Návrh usnesení č. 14: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje: 

1.) Poskytnutí dotace ve výši 300.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, IČ: 48838501. 

2.) Poskytnutí dotace na SH ve výši 60.000 Kč a uzavření Veřejnoprávní smlouvy 

o poskytnutí dotace s organizací SK Křenovice z.s., Sokolská 711, IČ: 48838501. 

Výsledek hlasování: pro     9      proti     0      zdržel se    1   

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 

11.  Výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva  

Předsedající uvedl, že odměňování neuvolněných členů zastupitelstva se řídí ustanovením 

§ 72 a § 84 zákona č. 120/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném 

znění. Předseda navrhuje zvýšit měsíční odměnu člena zastupitelstva, který je současně 

předsedou výboru na 3.480 Kč/měsíc. Nová výše měsíční odměny by platila od 1. 1. 2022. 

Pro případ, že by se během roku stalo, že některý z členů odstoupí ze své funkce předsedy 

výboru nebo úplně odstoupí ze zastupitelstva a přijde někdo nový dle mandátu, by bylo 

vhodné stanovit i pro tyto případy měsíční odměnu.  

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 v souladu s ustanovením § 72 a § 84 zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích, stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměnu 

v následujících částkách: 

předseda výboru: 3.480 Kč/měsíc 

člen výboru:  2.900 Kč/měsíc 

člen zastupitelstva obce bez dalších funkcí: 1.750 Kč/měsíc. 

Odměna v takto stanovené výši bude poskytována od 1. 1. 2022. V případě nástupu 

náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována 

ode dne složení slibu. V případě změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

Výsledek hlasování: pro      9     proti     1      zdržel se              0              

Usnesení č. 15 bylo schváleno 

 

12.  Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023–2024 

Předsedající seznámil přítomné s ustanovením zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů. Střednědobé finanční plánování obcí se řídí střednědobým 

výhledem rozpočtu, který se sestavuje zpravidla na 2 až 5 let a obsahuje souhrnné základní 

údaje o příjmech a výdajích. Finanční hospodaření obce do dalších let výrazně ovlivní právě 

probíhající výstavba domu pro seniory a úvěr u banky. Střednědobý výhled rozpočtu obce byl 

sestaven na období 2023–2024. Návrh střednědobého výhledu obce byl zveřejněn na úřední 

desce obce od 25. 11. 2021. Občané se k němu mohli vyjádřit. Střednědobý výhled rozpočtu 
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obce je sestaven jako nevyrovnaný (schodkový). Vzniklý schodek bude uhrazen/dorovnán 

z přebytků hospodaření minulých let. 

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 v souladu se zákonem 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Střednědobý výhled rozpočtu obce 

Křenovice na období 2023–2024. Střednědobý výhled rozpočtu tvoří přílohu tohoto 

zápisu. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 16 bylo schváleno 

 

13.  Smlouva č. PR-001030066994/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001030066994/001-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 Krejnická“. Jedná se 

o umístění distribuční soustavy – stožár a venkovní vedení NN na pozemku parc. č. 464/1 

a 484 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-001030066994/001-MOPR 

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

na stavbu „Křenovice, kabel NN Krejnická“, na pozemku parc. č. 464/1 a 484 

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

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 17 bylo schváleno 

 

14. Smlouva o zřízení věcného břemene č. PR-014330076229/001-ADS 

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

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

014330076229/001-ADS se společností EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 

IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, příp. NN Dostálová - Mrázková“. Jedná se o umístění 

distribuční soustavy – nadzemní vedení NN na pozemku parc. č. 314/1, 315/1 a 316/1 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. 
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Návrh usnesení č. 18: 

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

014330076229/001-ADS se společností EG.D, a.s., IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, 

příp. NN Dostálová–Mrázková“, na pozemku parc. č. 314/1, 315/1 a 316/1, v k. ú. 

Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH.   

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 18 bylo schváleno 

 

15.  Zpráva kontrolního výboru  

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

z činnosti kontrolního výboru. Tato zpráva shrnuje, jak byla jednotlivá usnesení ZO plněna 

v období od května do října 2021. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 19: 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru ze dne 

6. 12. 2021. 

 

16.  Zpráva finančního výboru  

Předsedající shrnul závěry vyplývající ze zprávy z činnosti finančního výboru, 

protože předseda finančního výboru nebyl přítomen. Finanční výbor provedl kontrolu za rok 

2021 se zaměřením na výběrová řízení a na faktury s částkou nad 100 tisíc Kč. Zároveň byla 

provedena kontrola dotací spolkům za rok 2020. 

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

žádné připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení č. 20: 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 

10. 12. 2021. 

 

17.  Zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 26. 4. 2016  

Předsedající seznámil přítomné se zněním usnesení Zastupitelstva obce Křenovice č. 4 ze dne 

26. 4. 2016. Jednalo se o koupi pozemku parc. č. 1302/6 o výměře 19 m2, v k. ú. Křenovice 

u Slavkova. Vzhledem k tomu, že doposud nebyla sepsána kupní smlouva a majitel si prodej 

rozmyslel, k naplnění usnesení pravděpodobně nedojde. Předsedající navrhuje původní 

usnesení revokovat. 

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. 21: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje zrušení usnesení zastupitelstva obce č. 4 ze dne 

26. 4. 2016 týkající se koupi pozemku parc. č. 1302/6 v k. ú. Křenovice u Slavkova. 

Výsledek hlasování: pro     10      proti     0      zdržel se    0   

Usnesení č. 21 bylo schváleno 

 

18.  Diskuse 

Paní D. a paní S. si přišly stěžovat na paní doktorku Svobodovou. Hlavní stížnosti směřovaly 

k nemožnosti se dovolat (údajné nezvedání telefonu) a k existenci záznamníku, který je 

zpoplatněn. Pan starosta odpověděl, že tento problém s paní doktorkou už řešil, ale že nám 

řešení tohoto problému nepřísluší. Pan Doubek (člen zastupitelstva) dodal, že případné 

stížnosti na paní doktorku mají být řešeny prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Po následné 

diskusi starosta a místostarosta slíbili, že danou situaci s paní doktorkou ještě jednou 

prodiskutují. 

 

19.  Závěr   

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 13. 12. 2021 v 19:53 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 13. 12. 2021. 

 

 

Starosta obce        …………………………… 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

Ing. Radim Svoboda      …………………………… 

 

 

Bc. Lukáš Zvěřina      …………………………… 


