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Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Křenovice,
konaného dne 18. 7. 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
místostarostou 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 1. 6. 2022. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce. Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů ZO konstatoval, že je
přítomno 8 členů ZO (z celkového počtu 11), takže ZO je usnášeníschopné
(podle § 92 odst. 3 zákona o obcích).

1. Technický bod
Určení ověřovatelů a zapisovatele

1.1.

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 8
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) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o., IČ: 26961474
3) Smlouva č. SPP/006/2022 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se
4)
5)
6)
7)
8)

společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587
Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Různé
Diskuse
Závěr
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Místostarosta navrhl probrat v bodě různé vyhrazení pravomoci zastupitelstva při personálním
obsazování Domu pro seniory Křenovice.
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
místostarosty:
Navržený program:
1) Technický bod
2) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o., IČ: 26961474
3) Smlouva č. SPP/006/2022 o zajištění provozu a pachtu vodohospodářského zařízení se
4)
5)
6)
7)
8)

společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s., IČ: 49454587
Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021
Rozpočtové opatření č. 6/2022
Vyhrazení pravomoci při personálním obsazování domu pro seniory.
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 2 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o.,
IČ: 26961474
Předsedající seznámil přítomné s návrhem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností SKR
stav, s.r.o., IČ: 26961474. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 23. 3. 2021. Předmětem dodatku
je rozšíření prací při budování Domu pro seniory Křenovice. Podrobný rozpis změn je uveden
v příloze dodatku. S tím je spojeno navýšení smluvní ceny. Dodatkem se cena díla zvyšuje
o 315.551,52 Kč bez DPH. Celková cena díla po úpravě dodatkem činí 46.405.077 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. 3:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne
23. 3. 2021 se společností SKR stav, s.r.o., se sídlem Nováčkova 18, Brno, IČ: 26961474.
Dodatkem č. 4 se rozšiřuje objem prací na stavbě Domu pro seniory Křenovice a zvyšuje
se cena díla o 315.551,52 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 3 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0
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3. Smlouva č. SPP/006/2022 o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s., IČ: 49454587
Předsedající seznámil přítomné s návrhem smlouvy o zajištění provozu a pachtu
vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. se sídlem
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov, IČ: 49454587. Jedná se o provozování vodního díla SO.03
Kanalizace splašková, která je součástí stavby „Křenovice na Plachtě“, a to: kanalizační řad
v délce 234,5 m, 7x revizní šachta, výtlak „VS1“, a čerpací stanice. Stavba je umístěna
na pozemcích 1389/45, 1389/46, 1389/47 a 1389/66 v k. ú. Křenovice u Slavkova. Pachtovné
se sjednává ve výši 100 Kč/rok. Záměr obce propachtovat splaškovou kanalizaci a čerpací
stanici včetně příslušenství byl zveřejněn na úřední desce od 29. 6. 2022 do 18. 7. 2022.
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 č. SPP/006/2022 o zajištění provozu
a pachtu vodohospodářského zařízení se společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Brněnská 410/13, Vyškov IČ: 49454587, na provozování vodního díla Křenovice
Na Plachtě, SO.03 Kanalizace splašková za roční pachtovné 100 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 4 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

4. Závěrečný účet DSO Ždánický les a Politaví za rok 2021
Předsedající seznámil přítomné se zněním Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí
Ždánický les a Politaví za rok 2021 zpracovaného dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úředních deskách
všech členských obcí a byl schválen valnou hromadou dne 28. 6. 2022. Plné znění
Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí je uloženo k nahlédnutí v kanceláři DSO,
Hrušky č.p. 166 nebo na webových stránkách DSO www.zlap.cz.
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 bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku
obcí Ždánický les a Politaví za rok 2021.

5. Rozpočtové opatření č. 6/2022
Předsedající seznámil přítomné s obsahem rozpočtového opatření č. 6/2022. Tímto
rozpočtovým opatřením se mění rozpočet na straně příjmů o příjmy z prodeje pozemků
pod prodejnou Na Liškově a na straně výdajů jsou navýšeny především náklady na plyn,
elektrickou energii a na dokončení Domu pro seniory. Rozpočtové opatření tvoří přílohu
tohoto zápisu.
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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. 6:
Zastupitelstvo obce Křenovice schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 6 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

6. Vyhrazení pravomoci při personálním obsazování domu pro seniory
Předsedající informoval přítomné, že bylo vyvěšeno výběrové řízení na pracovní místo
do Domu pro seniory. Vzhledem k tomu, že je ze strany občanů o práci v tomto domě zájem,
předsedající navrhuje, aby o personálním obsazení domu rozhodovala výběrová komise
složená z členů zastupitelstva (starosta, místostarosta a další jeden nebo tři členové
zastupitelstva). Členové zastupitelstva se dohodli, že ve výběrové komisi bude 5 členů
zastupitelstva. Právo zastupitelstva vyhradit si další pravomoc je zakotvena v § 84 odst. 4
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
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 si na základě ustanovení § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích vyhrazuje právo vždy rozhodovat o personálním obsazení Domu
pro seniory Křenovice, tj. stanovení počtu pracovních míst a výběr konkrétního
zaměstnance na základě výběrového řízení výběrovou komisí složenou z 5 členů
zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 8
Usnesení č. 7 bylo schváleno

proti

0

zdržel se 0

7. Diskuse
Člen zastupitelstva pan Svoboda se zeptal, v jaké fázi je projektová příprava na parkovací
plochy v obci. Pan místostarosta odpověděl, že zjistí aktuální stav.
Člen zastupitelstva pan Doubek informoval, že Správa železnic, s.o. plánuje využít prostor
mezi tratěmi (směr Holubice) na uložení zeminy (oprava trati u Holubic). Pan místostarosta
odpověděl, že vedení obce jedná se Správou železnic, s.o. a k této věci proběhne i místní
šetření. Členové zastupitelstva se shodli, že by vedení obce mělo dál jednat se Správou
železnic, s.o., aby došlo k zajištění toho, že daný prostor bude rekultivován namísto vytvoření
odkladiště půdy. Člen zastupitelstva pan Doubek se ještě zeptal, jaký je aktuální stav ohledně
kácení stromů u dolního nádraží. Pan místostarosta odpověděl, že nemá žádné nové
informace.
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8. Závěr
Předsedající ukončil zasedání Zastupitelstva obce Křenovice dne 18. 7. 2022 v 19:20 hod.
Zápis byl vyhotoven dne 18. 7. 2022.

Místostarosta obce

……………………………

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

……………………………

Bc. Lukáš Zvěřina

……………………………
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