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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,  

konaného dne 21. 2. 2022 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 10. 2. 2022. 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 paní Hanu Doležalovou 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 paní Hanu Doležalovou 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) Smlouva č. PR-001030071779/003-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK  

4) Prohlášení obce v souvislosti s budoucím bezúplatným převodem pozemku 

parc. č. 545/28 od Správy železnic, s.o., IČ: 70994234  

5) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – T.J. Sokol Křenovice 

6) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – MS Čertoráje Křenovice 

7) Rozpočtové opatření č. 1/2022 
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8) Žádost o odkup části pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 40 m2 

9) Různé 

10) Diskuse 

11) Závěr 
 

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: 

Navržený program: 

1) Technický bod 

2) Smlouva č. PR-001030071779/003-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

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

3) Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK  

4) Prohlášení obce v souvislosti s budoucím bezúplatným převodem pozemku 

parc. č. 545/28 od Správy železnic, s.o., IČ: 70994234  

5) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – T.J. Sokol Křenovice 

6) Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – MS Čertoráje Křenovice 

7) Rozpočtové opatření č. 1/2022 

8) Žádost o odkup části pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 40 m2 

9) Různé 

10) Diskuse 

11) Závěr 
 

Výsledek hlasování: pro      9     proti    0       zdržel se    0   

Usnesení č. 2 bylo schváleno 

 

2. Smlouva č. PR-001030071779/003-ADSG o smlouvě budoucí o zřízení 

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

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy č. PR-001030071779/003-ADSG 

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 15xRD RealData“. Jedná se 

o umístění distribuční soustavy – kabelové vedení NN na pozemcích parc. č. 1101, 1389/45 

a 1103/1 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 

3.800 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. 3: 

Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje smlouvu č. PR-001030071779/003-ADSG 

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

na stavbu „Křenovice, kabel NN 15xRD RealData“, na pozemcích parc. č. 1101, 1103/1 

a 1389/45 v k. ú. Křenovice u Slavkova, za jednorázovou úplatu ve výši 3.800 Kč 

bez DPH. 

Výsledek hlasování: pro      9     proti    0       zdržel se    0   

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

3. Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy mezi obcí a Jihomoravským krajem 

o zajištění financování systému IDS JMK na rok 2022. Obec se zavazuje na základě této 

smlouvy poskytnout finanční příspěvek na standard dopravní obslužnosti v rámci 

integrovaného dopravního systému JMK na kalendářní rok 2022 ve výši 195.600 Kč. Pan 

starosta dodal, že společnost Kordis JMK, a.s. plánuje zrušit linku 621 z důvodu nízkého 

počtu cestujících. Na společném jednání se zástupci dotčených obcí vyslovili proti zrušení 

této linky. 

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 o zajištění financování systému 

IDS JMK na rok 2022. Příspěvek obce na standard dopravní obslužnosti na rok 2022 

činí 195.600 Kč. 

Výsledek hlasování: pro      8     proti    1       zdržel se    0   

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

4. Prohlášení obce v souvislosti s budoucím bezúplatným převodem 

pozemku parc. č. 545/28 od Správy železnic, s.o., IČ: 70994234 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí obce (z minulých let) o převod pozemku 

parc. č. 545/28 v k. ú. Křenovice u Slavkova z majetku Správy železnic s.o. do majetku obce. 

Na pozemku je vybudovaná místní komunikace (část ulice Jiráskova). V současné době 

za pronájem pozemku obec platí správě železnic nájemné ve výši 31.760 Kč /rok. Vzhledem 

k tomu, že pozemek leží v ochranném pásmu dráhy, je pro převod pozemku potřeba, aby obec 

prohlásila, že souhlasí s technickými podmínkami uvedenými v dopise od Správy železnic, 

s.o. Například, že obec si je vědoma nepříznivých účinků provozu dráhy; veškeré stavební 

činnosti na pozemku musí být předem projednány s drážním úřadem; musí být zajištěna 

bezpečnost železničního provozu; přístup k pozemku bude řešen mimo drážní těleso. Dále 

prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické závazky s tímto 

majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování a nebude od správy 

železnic požadovat jejich náhradu. 

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. 5: 

Zastupitelstvo obce Křenovice prohlašuje, že souhlasí s technickými podmínkami 

Správy železnic, s.o. souvisejícími s budoucím převodem pozemku parc. č. 545/28 v k. ú. 

Křenovice u Slavkova, a že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické 

závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich 

odstraňování a nebude od Správy železnic, s.o. požadovat jejich náhradu. 

Výsledek hlasování: pro      9     proti    0       zdržel se    0   

Usnesení č. 5 bylo schváleno 

 

5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – T.J. Sokol Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí Tělocvičné jednoty Sokol Křenovice o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce na provoz a údržbu sokolského hřiště. Výše požadované dotace je 

100 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že TJ Sokol Křenovice nepracuje s mládeží, navrhuje 

předsedající pro rok 2022 poskytnout dotaci na údržbu areálu ve výši 40 tis. Kč. Dotace 

podléhá vyúčtování do konce roku 2022. 

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 poskytnutí dotace ve výši 40.000 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací Tělocvičná jednota Sokol 

Křenovice, pobočný spolek, Palackého 385, Křenovice, IČ: 49408291. 

Výsledek hlasování: pro      8     proti    1       zdržel se    0   

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce – MS Čertoráje Křenovice 

Předsedající seznámil přítomné se žádostí Mysliveckého spolku Čertoráje Křenovice 

o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na pořízení chemického WC a údržbu myslivny. Výše 

požadované dotace je 15 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dotace není požadovaná na činnost 

s mládeží, navrhuje předsedající poskytnout dotaci ve výši 7.500 Kč. Dotace podléhá 

vyúčtování do konce roku 2022. 

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 poskytnutí dotace ve výši 7.500 Kč a uzavření 

veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s organizací MS Čertoráje Křenovice, 

Havlíčkova 549, Křenovice, IČ: 67024742. 

Výsledek hlasování: pro      9     proti    0       zdržel se    0   

Usnesení č. 7 bylo schváleno 
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7. Rozpočtové opatření č. 1/2022 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2022. Obsahem 

rozpočtového opatření je navýšení výdajů na dopravní obslužnost a snížení výdajů na stavbu 

domu pro seniory. Dále je rozpočtovým opatřením upřesněna částka čerpání úvěru 

podle skutečnosti k 31. 12. 2021. 

Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2021 byla zrušena položka rozpočtové skladby 1340, na kterou 

se účtovaly příjmy z místního poplatku a od 1. 1. 2022 vznikla nová položka 1345 (kterou 

ovšem nebylo možné zahrnout do schvalovaného rozpočtu na rok 2022 v prosinci 2021) je 

nutné, aby zastupitelstvo obce vzalo tuto skutečnost na vědomí. 

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 Rozpočtové opatření č. 1/2022. 

Výsledek hlasování: pro      9     proti    0       zdržel se    0   

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí změnu příjmové položky rozpočtové 

skladby. Nová položka pro příjem místního poplatku vybíraného na základě obecně 

závazné vyhlášky obce Křenovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství, je 1345. Změna vychází z nové vyhlášky č. 412/2021 Sb., 

o rozpočtové skladbě, která nabyla účinnosti 1. 1. 2022. 

 

8. Žádost o odkup části pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 40 m2 

Předsedající seznámil přítomné s žádostí pana M. H. o odkup části pozemku parc. č. 946/1 o 

výměře cca 40 m2 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Důvodem je zamýšlené rozšíření vlastního 

pozemku a jeho oplocení. Vzhledem k tomu, že se jedná o část parcely, která slouží jako 

komunikace a přilehlá obslužná plocha, předsedající navrhuje žádost zamítnout. 

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 neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 946/1 v k. ú. 

Křenovice u Slavkova. 

Výsledek hlasování: pro      9     proti    0       zdržel se    0   

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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9. Diskuse 

Pan R. se zeptal, jak bude zajištěn personální chod Domu pro seniory. Pan starosta odpověděl, 

že zastupitelstvo má rámcovou představu o fungování Domu pro seniory. Jednotlivé detaily 

budou dořešeny v řádu několika měsíců. 

 

10.  Závěr  

Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 21. 2. 2022 v 19:33 hod. 

Zápis byl vyhotoven dne 21. 2. 2022. 

 

 

Starosta obce        …………………………… 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

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

 

 

Bc. Lukáš Zvěřina      …………………………… 


