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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 10. 12. 2018 od 19:00 hodin
ve společenském sále na Václavské ulici
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 30. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je přítomno 11
členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona
o obcích).

1. Složení slibu člena ZO
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomného člena
zastupitelstva Bc. Lukáše Zvěřinu ke složení slibu. Před složením slibu jej předsedající
upozornil, 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 vyzval Bc. Lukáše Zvěřinu ke složení slibu pronesením
slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). Bc. Lukáš Zvěřina neodmítl
složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
Starosta předal slovo místostarostovi.

2. Technický bod
1.1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Martina Holomka a p. Vojtěcha Drápala.
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 p. Martina Holomka a p.
Vojtěcha Drápala.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 1 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0
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Zapisovatelkou určil předsedající paní Ludmilu Veselou.
1.2. Schválení programu jednání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce. Navržený program:
1. Slib člena zastupitelstva
2. Technický bod
3. Volba předsedy a členů výboru zastupitelstva
4. Smlouva č.: 1030046344/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON
5. Závěrečný účet DSO ŽLaP
6. Rozpočtové opatření 8/2018
7. Rozpočtové opatření
8. Předběžné rozpočtové opatření
9. Rozpočtové provizorium
10. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu (§ 102 zákona o obcích) (Od 1. 1.
2019 se nově zřizuje pozice účetní, od 1. 3. 2019 se ruší pracovní pozice tajemník)
11. Různé
12. Diskuze
13. Závěr
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným zastupitelům. Jiné návrhy
nebyly podány.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje následující program zasedání:
Navržený program:
1. Slib člena zastupitelstva
2. Technický bod
3. Volba předsedy a členů výboru zastupitelstva
4. Smlouva č.: 1030046344/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON
5. Závěrečný účet DSO ŽLaP
6. Rozpočtové opatření 8/2018
7. Rozpočtové opatření
8. Předběžné rozpočtové opatření
9. Rozpočtové provizorium
10. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu (§ 102 zákona o obcích) (Od
1. 1. 2019 se nově zřizuje pozice účetní, od 1. 3. 2019 se ruší pracovní pozice
tajemník)
11. Různé
12. Diskuze
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13. Závěr
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 2 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

3. Zřízení Výboru pro územní rozvoj a urbanizmus
Předsedající navrhl zřídit Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus, jako předsedu navrhuje
Bc. Lukáše Zvěřinu, výbor bude mít tři členy. P. Lukáš Zvěřina navrhl jako členy výboru p.
Stanislava Vilda a p. Jiřího Morávka. Jiné návrhy podány nebyly. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice zřizuje Výbor pro územní rozvoj a urbanizmus, výbor
bude tříčlenný. Zastupitelstvo obce Křenovice volí předsedu výboru Bc. Lukáše Zvěřinu
a členy výboru p. Stanislava Vilda a p. Jiřího Morávka.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

zdržel se 0

proti 0

4. Smlouva č.: 1030046344/004 o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., na stavbu „Křenovice, kabel NN Hrubá“.
Jedná se o vedení na pozemcích parc. č. 106, 1404/155, 1404/156. Břemeno se sjednává za
jednorázovou úplatu ve výši 2.200,- Kč bez DPH.
Smlouva byla již schválena na veřejném zasedání dne 10. 9. 2018, následně však projektanti
museli změnit trasu vedení, snížila se částka za věcné břemeno - proto se smlouva schvaluje
znovu.
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 smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. 1030046344/004 se společností E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6,
370 49 České Budějovice, IČ: 28085400, na stavbu „Křenovice, kabel NN Hrubá“.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 4 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0
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5. Závěrečný účet DSO ŽLaP
Předsedající informoval přítomné, že návrh závěrečného účtu DSO Ždánický les a Politaví za
rok 2017 byl zveřejněn na úřední desce od 6. 6. – 22. 6. 2018 a schválen na valné hromadě
DSO ŽLaP dne 27. 6. 2018.
Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci o Závěrečném účtu DSO
Ždánický les a Politaví za rok 2017.

6. Rozpočtové opatření 8/2018
Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření 8/2018 z 30. 10.
2018, které provedl ještě bývalý starosta, na základě pravomoci udělené ZO ze dne 23. 1.
2018, usnesením č. 7.
Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci místostarosty o provedení
rozpočtového opatření 8/2018. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.

7. Rozpočtové opatření
Předsedající informoval přítomné o provedeném rozpočtovém opatření 9/2018 z 20. 11.
2018, které provedl starosta na základě pravomoci udělené ZO ze dne 23. 1. 2018, usnesením
č. 7
Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Křenovice bere na vědomí informaci o provedení rozpočtového
opatření 9/2018. Rozpočtové opatření je přílohou zápisu.
Dále seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. 10/2018. Před hlasováním dal
předsedající přítomným občanům možnost vyjádřit se. K návrhu nebyly vzneseny žádné jiné
dotazy ani připomínky. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 8:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018. Rozpočtové
opatření je přílohou zápisu.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 8 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0
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8. Předběžné rozpočtové opatření
Předsedající seznámil přítomné s návrhem předběžného rozpočtového opatření, kterým budou
zajištěny změny v rozpočtu do konce roku 2018. 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 schvaluje předběžné rozpočtové opatření č. 11/2018 pro
operace, které vzniknou za období od data 11. 12. 2018 do 31. 12. 2018 bez určení
konkrétní výše v Kč pro tyto změny:
 Přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých transferů.
 Upřesnění výše transferů v případech jejich vypořádání nebo z jiných důvodů,
předběžné opatření se schvaluje na změny výdajové i příjmové položky transferů
nebo položky finančního vypořádání.
 Výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení havárií a živelních pohrom,
výdaje ve stavu nouze, výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného
rozhodnutí soudu a další výdaje, kde může dojít ke škodám z důvodu časového
prodlení.
 Změny v rozpočtu v důsledku upřesnění členění do plné rozpočtové skladby
v případech přesunů příjmů a výdajů.
Provedené rozpočtové změny v uvedených případech budou předloženy v konkrétních
částkách na vědomí zastupitelstvu na prvním zasedání roku 2019. Opatření bude
přílohou zápisu z veřejného zasedání.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 9 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

9. Rozpočtové provizorium na rok 2019
Vzhledem k tomu, že k 1. 1. 2019 nebude schválen rozpočet obce na rok 2019, navrhl
předsedající, aby se obec při hospodaření do schválení rozpočtu řídila rozpočtovým
provizoriem. Do schválení rozpočtu na rok 2019 měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12
schváleného rozpočtu na rok 2018, s tím, že nad rámec takto vymezeného provizoria lze
hradit výdaje:
1) na zhotovení stavby „Křenovice – rekonstrukce chodníku ul. Brněnská“ fi. Swietelski
s.r.o.,,
2) na projektovou dokumentaci akce „Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice“fi.
KOTA atelier s.r.o.
a dále odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2018.
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K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 10:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2019. Obec se
při hospodaření v rozpočtovém provizoriu bude řídit pravidlem, že do schválení
rozpočtu na rok 2019 měsíční výdaje nesmí přesáhnout 1/12 schváleného rozpočtu na
rok 2018 s tím, že nad rámec takto vymezeného provizoria lze hradit pouze výdaje
vyplývající ze smluvních závazků uzavřených v předchozích letech, jmenovitě:
1) na zhotovení stavby „Křenovice – rekonstrukce chodníku ul. Brněnská“ fi.
Swietelski s.r.o.,,
2) na projektovou dokumentaci akce „Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice“
fi. KOTA atelier, s.r.o.
a dále odvod daňové povinnosti DPH za 4. čtvrtletí roku 2018.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 10 bylo schváleno

zdržel se 0

proti 0

Místostarosta předal slovo starostovi.

10. Stanovení počtu zaměstnanců obce v obecním úřadu (§ 102 zákona o
obcích) (Od 1. 1. 2019 se nově zřizuje pozice účetní, od 1. 3. 2019 se
ruší pracovní pozice tajemník)
Předsedající navrhl, aby se o každém bodu hlasovalo zvlášť:
Návrh usnesení č. 11:
Zastupitelstvo obce Křenovice nově zřizuje pracovní pozici účetní obce s platností od 1.
1. 2019.
Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

zdržel se 0

proti 0

Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice od 1. 3. 2019 ruší pracovní pozici tajemník.
Výsledek hlasování:
L. Veselá – domnívala se, že k tomuto bodu bude diskuze před hlasováním, ale zastupitelé
zřejmě mají pocit, že není potřeba. Pozice tajemníka je podle ní rušena z důvodu ješitnosti
některých zastupitelů, kvůli kompetenčním sporům, které s nimi měla. Pochopila by, kdyby
nový starosta nějakou dobu na obci působil, seznámil se s tím, jak věci fungují a pak se
6
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rozhodl, že pozici tajemníka zruší. Když se před čtyřmi lety tato pozice na úřadě zřizovala,
vyargumentoval p. Konečný důvody, proč je užitečná. Nový starosta jí oznámil druhý den
ráno po svém zvolení, že pozici tajemníka zruší k 1. 4. 2019. Domnívá se, že jakýkoliv
starosta, místostarosta, zastupitel má dodržovat zákony, má dodržovat pravomoci,
kompetence. Ona sama také nezasahovala do věcí, které jí nepříslušely a myslí si, že by to
mělo být vzájemné. Představitel obce by měl být vzorem, a pokud sám není schopen pravidla
dodržovat a ještě se pak kvůli tomu mstí, je to pod úroveň.
Starosta – uvedl, že L. Veselou neznal, nemá s ní žádné osobní zkušenosti, ani dobré ani
špatné. Jeho rozhodnutí bylo čistě pragmatické. Když p. Konečný pozici tajemníka zřizoval,
počítal s tím, že místostarosta bude neuvolněný. Teď bude uvolněný starosta, uvolněný
místostarosta, tajemník, nabírá se nová účetní. Potřebuje, aby obec nějak vypadala, a někde
musí ušetřit. Rozhodně z jeho strany nešlo o mstu.
L. Veselá – nemluvila o p. Žabenském.
Starosta – Měl z toho ten pocit. Vnímá to jako citlivé téma, hodně nad ním uvažoval. Tolik na
vysvětlení, ale ještě se nehlasovalo.
L. Veselá – ano, nehlasovalo. Diskuze má smysl před hlasováním, i když má pocit, že
zastupitelé už jsou rozhodnutí. Nedodržování pravidel nebylo myšleno na starostu, je ve
funkci velmi krátce.
P. Maděra – nechce vypadat jako potrefená husa, ale asi to bere na sebe. Nemíní se ale
k ničemu vyjadřovat, nebo něco vysvětlovat. Souhlasí s p. starostou, tak jak souhlasil před tím
s p. starostou a s p. Konečným.
p. Štefl – paní tajemnice naznačila, že byla porušena legislativa. O co šlo?
L. Veselá – Zákonem o obcích jsou nastaveny pravomoci mezi starostu, místostarostu,
tajemníka. Za obec jedná starosta, to je hlava, která obec řídí. Neexistuje „malý“ a „velký“
starosta. Místostarosta je prostě místostarosta, který zastupuje starostu v době jeho
nepřítomnosti. Pokud je starosta přítomen, tak rozhoduje a jedná on. Zrovna tak věci, které
jsou v kompetenci tajemníka, by měl řešit tajemník. Pokud se místostarosta dozví nějakou
věc, která je v kompetenci tajemníka, měl by mu ji oznámit a pokud ji nechce oznamovat
jemu, pak ji říct starostovi, ale ne věc řešit mimo tato pravidla, sám, jako nějaký „bůh“
Pí. Doubková – jak je to v obcích, kde není tajemník, tam se taky porušují zákony?
L. Veselá – není to o existenci pozice tajemníka.
Starosta – domnívá se, že Křenovice jsou malá obec, na to, aby měly tajemníka, i když p.
Konečný v dané chvíli asi věděl, co dělá.
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J. Mozdřeň – ve funkci starosty byl rád, že pozice tajemníka na úřadě byla, protože
s neuvolněným místostarostou by bez této pozice těžko fungovali. Tajemník řešil všechny
legislativní věci. Uvažoval, jak nový starosta vyřeší situaci, kdy je i místostarosta uvolněný –
ekonomické důvody chápe. Starosta se takto rozhodl …
Starosta – tajemník na začátku bude chybět, ale když se s tím poperou Hrušky, Zbýšov,
Holubice, tak se také budou snažit chyby nedělat. Navíc se domnívá, že takhle malá obec by
měla mít jednu hlavu. Rozumí pozici tajemníka ve Slavkově, ale na obci už moc ne. Pak
opravdu některé věci dělá tajemník a starosta se dostává spíš do role reprezentační a tolik
neřídí. Úřad vede tajemník, je to tak?
L. Veselá – ano je, ale spoustu dalších věcí rozhoduje starosta.
V. Drápal – role tajemníka ze zákona je, aby řídil úřad, aby úřad byl nezávislý na
zastupitelstvu. Např. když je ve Slavkově úřad stavební, živnostenský, tak si aby zastupitelé
nechtěli přes své úřady nechat schválit postavit „nějakou hrůzu“ na zahradě. Nicméně
Křenovice jsou sice velká dědina, ale malá obec. Nejsou tu žádné odbory, žádné podsekce,
které by rozhodovaly, je tu matrika. A k čemu by bylo nějakému zastupiteli ovlivňování
matrikáře? Proto pozice tajemníka nedává až takový smysl, jako na větší obci, kde má
tajemník koho řídit.
L. Veselá – to je „trošku“ zkreslená představa, ale nechce to rozebírat.
H. Doležalová – určitě to nezůstane tak, že v okamžiku, kdy nebude na obci tajemník, tak
obec přestane fungovat, nebo ty legislativní kroky nebudou. Pořád jsou tam úřednice, které
dělají svou práci a dělají ji dobře. Paní Michalská, složila zkoušky zvláštní odborné
způsobilosti, paní Kučerová je nemá, ale ta bude pravděpodobně odcházet příští rok do
důchodu a přijde paní Zourková, která zkoušky má také. Myslí si, že tyto dámy budou stíhat
legislativní kroky a dělat podporu i zastupitelům, potažmo panu starostovi. S pozicí nové
účetní, která je tam velmi nutná, protože té práce je tam hrozně moc, co se týká všelijakého
reportování, je pozice tajemníka zastupitelná a rozdělitelná mezi ostatní úřednice, takže to
není tak, že s odchodem tajemníka …. Bude těžko, bude to mnohem víc práce pro všechny,
ale nemyslí si, že by dělali legislativní chyby. A pokud je udělají, tak se k tomu nějakým
způsobem postaví, protože se vždy budou snažit rozhodnout tak, aby to bylo legislativně
správně.
Starosta – chce ještě L. Veselá reagovat? Určitě se chceme rozejít důstojně.
L. Veselá – ne, to bychom tu byli do noci.
Návrh usnesení č. 12:
Zastupitelstvo obce Křenovice od 1. 3. 2019 ruší pracovní pozici tajemník.
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Výsledek hlasování: pro 11
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

zdržel se 0

proti 0

11.Různé
---

12. Diskuze
p. Kubíček – po dokončení komunikace panem Horáčkem v lokalitě „Na Nivě“, kterou už
převzala obec, se z důvodu velkého výškového rozdílu mezi jeho zahradou a silnicí do své
zahrady dostane jen traktorem nebo terénním autem.
Pí. Svobodová – je sousedkou pana Kubíčka a má stejný problém. Navíc, podle výkresu by po
dokončení stavby přípojky E.ON měl být výškový rozdíl proti jejímu pozemku 90 cm a byl by
jí znemožněn vjezd na pozemek. Zajímá ji, když je komunikace obecní, jak to obec bude řešit.
Pí. Svobodová, p. Kubíček – oni sami nebyli účastníky řízení a jde jim o to, aby jim obec
umožnila vjezd na pozemky
Starosta – obec situaci bude řešit, určitě občanům umožní vjezd na jejich pozemky, ale
záležitost se bude řešit až na jaře, až bude možné dělat zemní práce.
Pí. Sokolová – požádala, aby kopec „Na Liškově“ byla v zimě důsledně ošetřována posypem.
V týdnu to klouzalo.
p. Maděra – na základě zavolání byl hned Liškov posypán.
starosta – v dalším čísle zpravodaje bude odstavec „Na slovíčko s panem starostou“, kde bude
naznačené, jak by chtěli věci posunovat v obci, že by chtěli zkvalitňovat čištění, sypání,
vybavovat obec nějakou mechanizací apod.
pí. Sokolová – dříve na Liškově byla k dispozici hromada posypu, občané ji sami mohli
použít, když nikdo z obce nepřišel
starosta – to by neměl být problém, tam hromadu posypu umístit.
p. Maděra – posyp musí zvládat zaměstnanci obce, kopce mají nařízené sypat jako první.
pí. Sokolová – přišla by se p. starosty zeptat, jestli bude pokračovat v akci „Komunitní dům“.
starosta – dnes proběhlo jednání s projektanty, v lednu by se měla podepsat smlouva. Obec se
snaží stavbu urychlit a zkrátit navržené termíny. Územní řízení chce do června 2019, do
konce roku 2019 stavební povolení, v r. 2020 by se mohlo začít stavět, aby se stavba v tomto
volebním alespoň zahájila, když se dům nepodaří dokončit. Musí se ale udělat i projekční
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změny, území se řešilo jako celek, teď se půjde hlavně po stavbě Komunitního domu. 6. 1.
2019 bude Tříkrálové posezení pro seniory, kde se i na toto můžete zeptat.
Pí. Sokolová – je dost starých lidí, co žijí v „bludu“, že si podali přihlášku …
Starosta – ať se bývalý starosta vyjádří k tomu, co řekl, že 2019 bude Dům stát.
J. Mozdřeň – už to v minulosti komentoval opakovaně. V době kdy na obec nastupoval a kdy
vznikal dotazník ke Komunitnímu domu netušil, jaké šílené termíny má stavební úřad.
Domníval se, že 3 roky budou stačit. Jak je vidět, nestačí.
Starosta – bylo hodnoceno 185 zemí na světě, Česko je na 166. místě v délce vydání
stavebního povolení. Průměrná délky je 2,5 roku.
p. Doubek – rád by reagoval na dotaz paní Bednářové z minulé schůze zastupitelstva, který se
týkal projektu biokoridorů v katastru Křenovic z 80. let 20. století. Tento projekt skutečně
existoval, připravil ho Ing. Votruba z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy v Praze.
Na přípravě projektu se podílel asi i památkový ústav a realizaci projektu, k níž nakonec
nedošlo, prosazoval pan Karel Ochman.

13. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 10. 12. 2018 ve 19:45.
Zápis byl vyhotoven dne 14. 12. 2018
Zapisovatel:

……………………………

Starosta obce

……………………………

Ověřovatelé zápisu:
……………………………
……………………………
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