Č. j. KRE-1856/2018-LV
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 1. 11. 2018

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 1. 11. 2018 od 19:00 hodin v sále na Václavské ulici
Zahájení zasedání
Zasedání Zastupitelstva obce Křenovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 19.00 hodin dosavadním starostou obce Janem Mozdřeněm („dále jako „předsedající“). Před
zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně
svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na
neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 v 16:00, žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu
Křenovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018 do
31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Předsedající schůze
dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno
je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 11 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Omluvil se Bc. Lukáš Zvěřina z osobních
důvodů.

Složení slibu členy zastupitelstva
V 19:04 se dostavil p. Vojtěch Drápal, počet zastupitelů se zvýšil na 10.
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Křenovice a jejích občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Petra Maděru a pí. Hanu Doležalovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
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Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Křenovice určuje ověřovateli zápisu p. Petra Maděru a pí. Hanu
Doležalovou.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
zdržel se 1
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Zapisovatelkou určil paní Ludmilu Veselou.

2. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zaslanou
členům ZO a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Navržený program:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1. Určení počtu místostarostů
3.2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
3.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.4. Volba starosty
3.5. Volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2. Volba předsedy finančního výboru
4.3. Volba předsedy kontrolního výboru
4.4. Volba členů finančního výboru
4.5. Volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení dalších výborů zastupitelstva a volba předsedů a členů dalších výborů
zastupitelstva
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
7. Pronájem obecního bytu na ul. Školní
8. Různé
9. Diskuse
10. Závěr
Návrhy na doplnění programu vznesl předsedající:
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Navrhl přesunout bod č. 3.2. „Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)“ za bod „Volba místostarosty“. V bodu
Různé navrhuje projednat pověření členů zastupitelstva oprávněných oddávat. Další návrhy
na doplnění nebyly vzneseny.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající
dal hlasovat o návrhu programu doplněného o předložené návrhy.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
3.1. Určení počtu místostarostů
3.2. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
3.3. Volba starosty
3.4. Volba místostarosty
3.5. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
4.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
4.2. Volba předsedy finančního výboru
4.3. Volba předsedy kontrolního výboru
4.4. Volba členů finančního výboru
4.5. Volba členů kontrolního výboru
5. Zřízení dalších výborů zastupitelstva a volba předsedů a členů dalších výborů
zastupitelstva
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
7. Pronájem obecního bytu na ul. Školní
8. Schválení oddávajících
9. Diskuse
10. Závěr
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

3. Volba starosty a místostarosty
3.1.

Určení počtu místostarostů:
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

3.2.
Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li ZO jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ZO. V případě tajné volby
budou hlasy jednotlivými členy ZO odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům ZO bude umožněno výsledek zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy ZO k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné
návrhy nebyly podány.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
3.3.
Volba starosty:
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: p. Petr Maděra navrhl zvolit do funkce starosty p. Zdeňka Žabenského.
Jiné návrhy podány nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce Křenovice volí starostou pana Zdeňka Žabenského.
Výsledek hlasování: pro 8 proti 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

zdržel se 2

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).
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3.4.
Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci místostarosty. Předsedající
navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Petra Maděru. Jiné návrhy podány nebyly.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice volí místostarostou pana Petra Maděru.
Výsledek hlasování: pro 10 proti 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

zdržel se 0

3.5.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako
uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Doplnil, že bude mít pracovní poměr ukončen
k 31. 3. 2019, proto navrhuje k tomuto datu schválit uvolnění při výkonu funkce, do té doby
by byla funkce vykonávána jako neuvolněná. Jiný návrh nebyl dán.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
s platností od 1. 11. 2018, pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn od 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování: pro 10 proti 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

zdržel se 0

Dále převzal vedení zasedání místostarosta (dále veden jako „předsedající“).

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
5

Č. j. KRE-1856/2018-LV
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Křenovice, ze dne 1. 11. 2018

výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
4.1.
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Křenovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

4.2.
Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Mgr. Vojtěcha Drápala.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Křenovice volí předsedou finančního výboru Ing. Mgr. Vojtěcha
Drápala.
Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
4.3.

zdržel se 1

Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Michala Mádra, Ph.D.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo obce Křenovice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Michala Mádra,
Ph.D.
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Výsledek hlasování: pro 9
proti 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
4.4.

zdržel se 1

Volba členů finančního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Předseda finančního výboru Ing. Mgr. Vojtěch Drápal navrhl
zvolit do funkce člena kontrolního výboru Ing. Ditu Morávkovou a Ing. Michala Říhu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Křenovice volí členy finančního výboru Ing. Ditu Morávkovou a
Ing. Michala Říhu.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
4.5.

zdržel se 0

Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy ZO k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: Předseda kontrolního výboru Ing. Michal Mádr, Ph.D.
navrhl do funkce člena kontrolního výboru Mgr. Pavla Čáslavu a Ing. Pavlu Petrovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice volí členy kontrolního výboru Mgr. Pavla Čáslavu a Ing.
Pavlu Petrovou.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

zdržel se 0

5. Zřízení dalších výborů zastupitelstva a volba předsedů a členů dalších
výborů zastupitelstva
Předsedající úvodem tohoto bodu programu informoval o možnosti zřídit další výbory
zastupitelstva jako iniciativní a kontrolní orgány ZO (podle § 117 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl zřízení následujících výborů ZO včetně jejich předsedů a počtu členů
těchto výborů:
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1) Výbor pro životní prostředí, pětičlenný, předseda prof. MUDr. Michael Doubek,
Ph.D.
2) Stavební výbor, tříčlenný, předseda p. Petr Maděra
3) Výbor pro záležitosti občanů, tříčlenný, předseda Hana Doležalová, BA (Hons)
4) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, sedmičlenný, předseda pí.
Zuzana Schořová
5) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, tříčlenný, předseda p. Oldřich Bartošek
6) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, tříčlenný, předseda Mgr. Martin Holomek
7) Dopravní výbor, tříčlenný, předseda Ing. Radim Svoboda.

Zřízení Výboru pro územní rozvoj a urbanizmus bude projednáno na dalším zasedání, za
přítomnosti Bc. Zvěřiny.
Dále vyzval předsedající k navržení členů výborů. Navržení předsedové jednotlivých
výborů navrhli následující členy výborů:
1) Výbor pro životní prostředí, prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. navrhuje tyto
členy: Mgr. Petr Andrýsek, Ing. Hana Procházková, Ing. Jan Škdla, Ph.D., Milan
Štefl.
2) Stavební výbor, Petr Maděra navrhuje tyto členy: Bc. Filip Slabotínský, Zdeněk
Žabenský.
3) Výbor pro záležitosti občanů, paní Hana Doležalová navrhuje tyto členy: Jitka
Svobodová, Kamila Mazálková.
4) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, Zuzana Schořová navrhuje tyto
členy: Dita Hořavová, Bc. Jana Póčová, Hana Doležalová BA (HONS), Lucie
Zourková, Mgr. Pavel Čáslava, Mgr. Dana Tománková.
5) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, Oldřich Bartošek navrhuje tyto členy:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Eva Hrubá.
6) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, Mgr. Martin Holomek navrhuje tyto
členy: por. bc. Ivana Patschová, komisař SKPV MŘ PČR BRNO, Jan Matula.
7) Dopravní výbor, tříčlenný, Ing. Radim Svoboda navrhuje tyto členy: Ondřej
Hodonský, Lubomír Mazálek.
Jiné návrhy podány nebyly. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice zřizuje následující výbory, stanoví počet členů výborů a
volí jejich předsedy:
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1) Výbor pro životní prostředí, pětičlenný, předseda prof. MUDr. Michael Doubek,
Ph.D., členové Mgr. Petr Andrýsek, Ing. Hana Procházková, Ing. Jan Škdla,
Ph.D., p. Milan Štefl.
2) Stavební výbor, tříčlenný, předseda pan Petr Maděra, členové Bc. Filip
Slabotínský, Zdeněk Žabenský.
3) Výbor pro záležitosti občanů, tříčlenný, předseda paní Hana Doležalová, členové
Jitka Svobodová, Kamila Mazálková.
4) Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, pětičlenný, předseda paní
Zuzana Schořová, členové, Dita Hořavová, Bc. Jana Póčová, Hana Doležalová BA
(HONS), Lucie Zourková, Mgr. Pavel Čáslava, Mgr. Dana Tománková.
5) Výbor pro obnovu památek a cestovní ruch, tříčlenný, předseda p. Oldřich
Bartošek, členové prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., Eva Hrubá.
6) Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost, tříčlenný, předseda Mgr. Martin
Holomek, členové por. bc. Ivana Patschová, Jan Matula.
7) Dopravní výbor, tříčlenný, předseda Ing. Radim Svoboda, členové p. Ondřej
Hodonský, p. Lubomír Mazálek.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

zdržel se 0

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům ZO byla v souladu s § 72 zákona o obcích a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků poskytována měsíční odměna za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ode dne
jejich zvolení do funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.068,- Kč.
Předsedající požádal zastupitelstvo předložení návrhu odměny za výkon funkce starosty na
dobu, po kterou bude funkci vykonávat jako neuvolněný člen zastupitelstva. Předsedající
navrhl přiznat 0,5 násobek měsíční odměny pro uvolněného člena zastupitelstva ve funkci
starosty (50 % z částky 51.135,- Kč, cekem 25.568,- Kč). Všechny uvedené částky jsou
vyčísleny jako hrubá mzda.
Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající dal hlasovat o
návrhu usnesení.

Návrh usnesení č. 13:
Zastupitelstvo obce Křenovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví:
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1) Odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.068,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.
2) Odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva ve výši
25.568,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
starosty do 1. 4. 2019.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 13 bylo schváleno.

zdržel se 0

7. Pronájem obecního bytu na ul. Školní
K 31. 12 2018 končí smlouva o nájmu bytu na ul. Školní se současným nájemcem. Obec má
zájem prostor i nadále pronajímat jako byt a proto bývalé zastupitelstvo schválilo záměr
pronájmu bytu. Záměr obce pronajmout byt byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu od
18. 9. – 3. 10. 2018. Žádosti podaly v termínu stávající nájemnice paní Zuzana Burešová a
paní Jana Hrubá z Holubic. Paní Zuzana Burešová následně svou nabídku stáhla, paní Jana
Hrubá o pronájem bytu zájem má. Předsedající navrhuje byt pronajmout paní Hrubé za jí
nabídnuté nájemné – 8.500,- Kč.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné dotazy a stanovisko sděleny nebyly. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 14:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje pronájem bytu na adrese Školní 535, 683 52
Křenovice paní Janě Hrubé, bydliště Holubice 361, 683 51 Holubice. Nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou od 15. 1. 2019 do 31. 12. 2020, měsíční nájemné
stanoveno ve výši 8.500,- Kč.
Výsledek hlasování: pro 10
Usnesení č. 14 bylo schváleno

proti 0

zdržel se 0

8. Schválení oddávajících
Předsedající předložil návrh na stanovení osob oprávněných oddávat na území obce
Křenovice. Podle zákona o matrikách (ustanovení § 11a zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
v platném znění) činí snoubenci prohlášení o uzavření manželství před starostou,
místostarostou nebo dalším pověřeným členem zastupitelstva. Kromě starosty a místostarosty,
kteří jsou k oddávání oprávněni ze zákona, navrhl předsedající schválit jako oddávající paní
Hanu Doležalovou.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 15:
Zastupitelstvo obce Křenovice pověřuje jako oddávající pro obec Křenovice paní Hanu
Doležalovou. Dalšími oddávajícími jsou v souladu s platnou legislativou starosta a
místostarosta.
Výsledek hlasování: pro 10
proti 0
Usnesení č. 15 bylo schváleno.

zdržel se 0

9. Diskuze
p. Mozdřeň – je rád, že zastupitelé zvolili jednohlasně místostarostu – p. Maděru (absolutního
vítěze voleb), zná obec a určitě je to výborná volba. Starosta jednohlasně zvolen nebyl a bude
si muset důvěru vybojovat. Věří, že zúročí své zkušenosti ze stavebnictví, z vedení kolektivu.
Oběma přeje hodně úspěchů.
pí. Bednářová – Ráda by připomenula práci krajináře Ing. Votruby, který zpracoval plány
zeleně v obci a na místním hřbitově, který byl podle něj velmi krásný a nedoporučoval do něj
zasahovat. Studie by měla být asi někde v archivu a bylo by dobré, kdyby s touto studií nově
zvolený výbor pro životní prostředí seznámil.
M. Doubek, předseda výboru pro ŽP – určitě se s dokumentem seznámí
Pí. Mazálková – ve zpravodaji četla, že se bude měnit odpovědný redaktor Křenovického
zpravodaje. Bude mít nějaké školení? Změnu z měsíce na měsíc považuje za velmi rychlou.
Má obavu, aby to neublížilo kvalitě zpravodaje, vždy byl i odbornými kruhy hodnocen velmi
vysoce.
P. Maděra – na příštím pracovním zasedání se budou zpravodaji věnovat, osobně by byl rád,
kdyby p. Bartošek mohl Křenovický zpravodaj dodělat alespoň do konce roku 2018. Nový
redaktor M. Mádr určitě vhodné školení absolvuje.
Pí. Hořavová – zajímalo by ji, jak bude nově zvolený starosta k dispozici po dobu, kdy bude
funkci vykonávat jako neuvolněný.
Starosta – v Křenovicích bude k dispozici vždy v pondělí, 8:00 – 17:00 (jednou za 14 dní
během pracovního zasedání 19:30 – cca 21:00) v pátek 8:00 – 13:00. K dispozici bude také
během vánoc od 21. 12. 2018 – 7. 1. 2019. Rád by dostál svým pracovním závazkům u
současného zaměstnavatele a dokončil rozdělanou práci. Je přesvědčen, že společně
s místostarostou a ostatními vše zvládnou.
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10.Závěr
Předsedající ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 1. 11. 2018
v 19:45 hodin.

Zápis byl vyhotoven dne 7. 11. 2018

Přílohy:
1. Prezenční listina ustavujícího zasedání
2. Slib člena zastupitelstva obce

Starosta obce

…………………………………………

Ověřovatelé zápisu:
Petr Maděra

…………………………………………

Hana Doležalová

…………………………………………
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