Obec Krasíkov

čj. OUKR 292/2020
Počet listů: 6
Počet příloh2/listů příloh: 2
Spis a skart. zn.: 101.2.1 – A/10

zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 22.07.2020
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov (dále též jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) zahájil
v 18:00 hod. starosta obce Petr Jeřábek (dále jen „předsedající“) a přivítal přítomné členy
zastupitelstva a veřejnost.
Úvodní oznámení
Předsedající konstatoval, že informace o konání zasedání zastupitelstva podle § 93 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen „zákon o obcích“)
byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Krasíkov v zákonné lhůtě nejméně 7 dnů
před konáním zasedání (jmenovitě od 15.07.20207 dosud) a současně byla zveřejněna i na
„elektronické úřední desce“ na webových stránkách obce.
Předsedající konstatoval, že z předchozího zasedání ZO byl pořízen zápis, jehož originál je
uložen na obecním úřadu a do dnešního dne k němu nebyly vzneseny námitky.
Předsedající konstatoval, že na dnešním zasedání ZO je přítomno 7 členů zastupitelstva a
podle § 92 odst. 3 zákona o obcích je zastupitelstvo schopno se usnášet. Prezenční listina je
Přílohou č. 1 tohoto zápisu.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl, aby ověřovateli zápisu byli určeni paní Romana Kučerová a pan Vladislav
Kyselica a zapisovatelkou dnešního zasedání paní Dana Jeřábková. Jiné návrhy nebyly
předloženy, proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovateli zápisu pí. Romanu Kučerovou a p. Vladislava
Kyselicu a zapisovatelkou pí. Danu Jeřábkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14/2020 bylo schváleno.
Schválení programu zasedání
Předsedající seznámil přítomné s programem zasedání tak, jak byl zveřejněn na úřední desce
a přednesl rozšířený návrh programu v podrobnějším členění takto:
1) Zahájení
• Úvodní oznámení
• Určení ověřovatelů a zapisovatele
• Schválení programu
• Kontrola usnesení ze zasedání dne 24.06.2020
2) Hlavní pořad jednání
• Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Rozpočtové opatření č.4
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Zařazení obce Krasíkov do územní působnosti MAS Lanškrounsko v novém
dotačním období 2021-2027
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Pojištění právní ochrany
Závěrečný účet svazku Lanškrounska za rok 2019
Závěrečný účet svazku kanalizace Třebařov za rok 2019
Koupě pozemků
Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona
Chyba při přezkoumání hospodaření obce Krasíkov za rok 2019

3) Různé
4) Diskuze
5) Závěr
Předsedající se dotázal, zda má někdo k navrženému programu připomínky nebo jej chce
doplnit. Přihlásil se Ing. Jiří Nesporý a žádal o doplnění do programu jeho zaslané připomínky
a podněty. (Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce: Budou se tyto zápisy a usnesení
zveřejňovat na Webových stránkách obce Krasíkov? Mzdy zastupitelstva a zaměstnanců obce
Krasíkov: Budou mzdy zastupitelstva a zaměstnanců obce veřejně přístupné?)
Členové zastupitelstva se shodli na tom, že navržené body budou do programu zařazeny na
konec bodu č. 2) Hlavní pořad jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje program jednání dle návrhu zaznamenaného v zápisu
ze zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 15/2020 bylo schváleno.
Kontrola usnesení ze zasedání dne 24.06.2020
Závěrečný účet obce Krasíkov za rok 2019
Účetní závěrka za rok 2019
Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku
- Podepsáno vloženo na katastr
Prodej pozemků
- Dosud smlouva nepodepsaná
Rozpočtové opatření č.3

2. Hlavní pořad jednání
Majetkoprávní záležitosti
Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/20/22748
Předmět smlouvy: Víceúčelový sál II. etapa
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Předsedající předložil smlouvu ZO a informoval o podmínkách smlouvy.

Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o
usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na akci Víceúčelový sál II. etapa a
pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 16/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Evidenční číslo smlouvy: OŽPZ/20/22923
Předmět smlouvy: Příspěvek na obchod.
Předsedající předložil smlouvu ZO a informoval o podmínkách smlouvy.

Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje z Programu obnovy venkova na akci Příspěvek na obchod a
pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 17/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č.4/2020
Předsedající vyzval paní Jeřábkovou o podání informací ohledně rozpočtového opatření
č. 4/2020. Rozpočtové opatření se týkalo hlavně výše zmíněných dotací z Programu obnovy
venkova a přijatých zaměstnanců na Veřejně prospěšné práce. Viz. Příloha:
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o
usnesení.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje rozpočtové opatření č. 4 /2020 ze dne 22.07.2020 dle
přílohy.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 18/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se

0

Zařazení obce Krasíkov do územní působnosti MAS Lanškrounsko v novém dotačním
období 2021-2027
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje zařazení území obce Krasíkov do územní působnosti
Místní akční skupiny Lanškrounsko, z.s. na období 2021-2027
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 19/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Žádost o podporu provozu linky bezpečí
Předsedající předložil ZO žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni zastupitelé a uložili
předsedajícímu, aby se informoval o smluvních podmínkách podpory. Nikdo další se do
rozpravy nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje poskytnutí daru z rozpočtu obce na provoz Linky
bezpečí, z.s ., IČO 61383198, sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 3000 Kč a pověřuje
starostu k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 20/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Dodatek k veřejnoprávní smlouvě
Předsedající informoval ZO o připravovaném navýšení poplatku za projednaný přestupek od
01.01.2021 na částku 3000 Kč. zároveň informoval o skutečnosti, že částku lze navýšit pouze
dodatkem k již uzavřené veřejnoprávní smlouvě s městem Lanškroun, kdy návrh dodatku by
připravilo město Lanškroun. Zmíněný dodatek je potřebné schválit v zastupitelstvu obce.
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Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje přípravu dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi obcí
Krasíkov a městem Lanškroun o navýšení poplatku za projednaný přestupek.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 21/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Pojištění právní ochrany
Předsedající předložil ZO nabídku společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR na
pojištění právní ochrany obce.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Po kratší diskusi se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající
hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje přijetí nabídky společnosti D.A.S. Rechtsschutz AG,
pobočka pro ČR, IČO 03450872, sídlo Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, na
pojištění právní ochrany obce a pověřuje starostu k uzavření příslušné smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro 0 Proti 7
Usnesení č. 22/2020 nebylo schváleno.

Zdrželi se 0

Závěrečný účet svazku Lanškrounska za rok 2019
Předsedající předložil zastupitelstvu Závěrečný účet svazku obcí LANŠKROUNSKO za rok 2019
a informoval o jeho schválení na Shromáždění starostů konaném dne 25.06.2020, a to bez
výhrad.
Závěrečný účet svazku kanalizace Třebařov
Předsedající předložil zastupitelstvu Závěrečný účet Svazku kanalizace Třebařov za rok 2019 a
informoval o jeho schválení na zasedání svazku konaném dne 29.06.2020, a to bez výhrad.

Koupě pozemků
Předsedající informoval o nabídce ………............... (zástupce majitele), jedná se o pozemek
p.č. 2029 v katastrálním území obce Krasíkov, určený pro výstavbu rodinných domů. Po
kratší diskusi bylo domluveno, že Obec Krasíkov má o pozemek zájem. Starosta domluví
schůzku se zástupcem majitele a pozve ho na konzultaci a ujednání podmínek koupě.
Předsedající dal možnost vyjádřit se i přítomné veřejnosti. Do rozpravy se nikdo nepřihlásil,
proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov předběžně schvaluje koupi části pozemku p.č.2029
v katastrálním území obce Krasíkov určené pro výstavbu rodinných domů. Zároveň pověřuje
starostu obce zpracováním kupní smlouvy, která bude následně předložena zastupitelstvu
obce ke schválení.

Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 23/2020 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Chyba při přezkoumání hospodaření obce Krasíkov za rok 2019
Popis zjištěné chyby a nedostatku:
Obec Krasíkov v písemné informaci o přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 uvedla lhůtu, ve
které podá písemnou zprávu o plnění přijatých opatření, do 31.05.2019
Písemná správa o plnění přijatých opatření ze dne 30.04.2019 byla doručena do datové
schránky Pardubického kraje dne 12.06.2019
Na základě této skutečnosti byla obci Krasíkov vyměřena sankce ve výši 2000 Kč.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se přihlásil Ing. Jiří Nesporý, který navrhl, aby předsedající
nechal o úhradě sankce hlasovat. Před zahájením hlasování předsedající oznámil, že
z důvodu podjatosti se zdržuje hlasování. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal
předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov rozhodlo, aby zaměstnankyně obce zařazená do obecního úřadu
na pozici účetní obce Krasíkov uhradila obci škodu způsobenou uložením sankce za
nedodržení lhůty na odeslání písemné zprávy o plnění přijatých opatření, uvedených ve
Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018.
Výsledek hlasování:
Pro 3 Proti 2 Zdrželi se 2
Usnesení č. 24/2020 nebylo schváleno.

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu mimo režim zákona
Předsedající předložil ZO návrh směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
mimo režim zákona.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se přihlásil Ing. Jiří Nesporý, s námitkou o nepřipravenosti
k projednávání na dnešním zasedání. Předsedající navrhnul zaslat směrnici emailem všem
zastupitelům k prostudování. Poté se svolá pracovní schůzka ke společnému projednání a
teprve poté se směrnice zařadí do jednání ZO. Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil.
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Zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce.
Předsedající upozornil, že v případě zveřejnění zápisu na elektronické desce bude zápis
upraven dle GDPR a zákona o ochraně osobních údajů. Dále informoval o skutečnosti, že
okolní obce zveřejňují usnesení, a ne celý zápis.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Jednotlivé názory se lišily, nakonec se zastupitelstvo obce dohodlo na
zveřejňování zápisů. Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o
usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov rozhodlo o zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva obce
Krasíkov na webových stránkách obce Krasíkov.
Výsledek hlasování:
Pro 5 Proti 2 Zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2020 bylo schváleno.
Odměny členů zastupitelstva a platy zaměstnanců obce Krasíkov:
Předsedající na to sdělil, že platy jsou osobní údaje, které se nezveřejňují a jsou chráněny.
Odměnu starosty je možné zjistit jednak z příslušného nařízení vlády, což je veřejně dostupný
dokument, ale také ze zveřejněného rozpočtu obce. Pan Nesporý argumentoval tím, že by
veřejnost měla vidět, co se tady platí. V diskuzi se vyjádřila paní Jeřábková (účetní obce) tak,
že její plat je daný tabulkově nařízením vlády a nesouhlasí s tím, aby jeho konkrétní výše byla
zveřejněna. Pan Nesporý namítl, že paní Jeřábková není členkou zastupitelstva a nemá právo
se k problematice vyjadřovat. Paní Jeřábková na to odpověděla, že jako občan obce Krasíkov
se podle zákona o obcích může k projednávanému bodu vyjádřit. Pan Nesporý požádal o
sdělení výše odměny starosty a tato informace mu byla sdělena.
Různé
• Dveře kaplička – předsedající informoval o nutnosti opravy vstupních dveří.
• Dotace chodníky a cyklostezky – předsedající informoval o připravované výzvě a
dotázal se, zda je zájem ze strany obce. Zastupitelstvo neprojevilo zájem.
• Kontejner na bioodpad – předsedající informoval o nutnosti změny stanoviště
kontejneru na bioodpad a navrhl přesunout kontejner na pozemek u č.p.53.
• Rekonstrukce komunikace – předsedající vyzval zastupitelstvo obce, aby zvážilo, zda
není vhodné postupně opravovat místní komunikace. Požádal zastupitele, aby na
příštím zasedání předložili návrhy, zda a která komunikace se opraví.
• Lavice kino – předsedající se dotázal, zda není vhodné prodat lavice z kinosálu, které
již nemají pro obec Krasíkov využití. Zastupitelstvo obce souhlasilo s prodejem.
Starosta obce zjistí možnosti prodeje a na příštím zasedání ZO předloží možné
nabídky.
Žádosti občanů
Předsedající informoval o žádosti ………………….. na koupi pozemku p.č. 84/1
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Předsedající informoval o možnosti prodeje pouze části pozemku z důvodu, že na
části pozemku se nachází místní komunikace. Ze strany obce dojde k prohlídce
pozemku a následně bude žadatel vyrozuměn.
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o žádosti …………………….. na změnu
územního plánu na pozemku p.č.37/4
Předsedající konstatoval, že v současné době se připravuje nový územní plán obce
Krasíkov a je před dokončením a není již možní žádanou změnu do tohoto plánu
zahrnout. Případná změna bude projednána po schválení připravovaného územního
plánu.

3. Diskuze
Do diskuze se přihlásil pan ……………s dotazem, jakým způsobem bude dosypán prostor mezi
chodníkem a opěrnou zdí. Předsedající informoval o již objednaném štěrku na dosypaní.

4. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce
v 20:06 hod.
Zápis vyhotoven dne 29.07.2020
Starosta: Petr Jeřábek

vr.

Ověřovatelé:
Romana Kučerová

vr.

Vladislav Kyselica

vr.

Příloha
1. Prezenční listina
2. Rozpočtové opatření č. 4/2020
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