Obec Krasíkov

čj. OUKR 503/2021
Počet listů: 7
Počet příloh/listů příloh: 4
Spis a skart. zn.: 101.2.1 – A/10

zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 20.10.2021
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 12.10.2021 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 6 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 pí. Romana Kučerová a p. Vladislav
Kyselica a zapisovatelkou dnešního zasedání pí. Dana Jeřábková. Jiné návrhy nebyly
předloženy, proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovateli zápisu pí. Romana Kučerová a p. Vladislav
Kyselica a zapisovatelkou dnešního zasedání pí. Danu Jeřábkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 44/2021 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 15.09.2021
• Hlavní pořad jednání, majetkové záležitosti
Žádost do Programu obnovy venkova Pardubického kraje
Žádost do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MMR
Obecně závazná vyhláška
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Prodej pozemku
Koupě pozemku
• Rozpočtové opatření č. 5/2021
• Rozpočtové opatření č. 6/2021
• Různé
2) Diskuze
3) Závěr
Předsedající se dotázal, zda má někdo k navrženému programu připomínky nebo jej chce
doplnit. Nikdo se nepřihlásil, proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje program jednání dle návrhu zaznamenaného v zápisu
ze zasedání.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 45/2021 bylo schváleno.
Kontrola usnesení ze zasedání dne 29.06.2021
Usnesení č. 38 – Kupní smlouva pozemek p.č. 2029/2
Smlouva uzavřena, žádost na vklad podána na Katastr nemovitostí
Usnesení č. 39 – Koupě pozemku p.č. 2191
Usnesení č. 40 – Žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.
Darovací smlouva uzavřena, dar převeden.
Usnesení č. 41 – Žádost o dotaci na koupi rolby
Usnesení nebylo schváleno
Usnesení č. 42 – Obecně závazná vyhláška.
Odeslána a posouzena Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.
Usnesení č. 43 – Rozpočtové opatření č. 4/2021

2. Hlavní pořad jednání
Podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2022,
dotační titul 1
Předsedající informoval ZO Krasíkov o možnosti podat žádost do Programu obnovy venkova
Pardubického kraje, dotační titul 1, „Obnova, údržba a pořízení obecního majetku v užívání
obce“. Maximální výše dotace 100 000 Kč, přičemž procentní podíl na celkových nákladech
může činit maximálně 50 %
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se
i přítomné veřejnosti. Po diskuzi, ve které padaly různé návrhy, jak prostředky využít,
zastupitelstvo obce rozhodlo, prostředky využít na rekonstrukci venkovního místa pro
setkávání občanů (u tenisového hřiště)
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Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje, podání žádosti do Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2022, dotační titul 1, „rekonstrukce venkovního místa pro
setkávání občanů“ (u tenisového hřiště) a ukládá starostovi obce podat žádost. Termín po
podání žádosti je od 01.12.2021 do 31.12.2021
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 46/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Podání žádosti do Programu obnovy venkova Pardubického kraje na rok 2022,
dotační titul 2
Předsedající informoval ZO Krasíkov o možnosti podat žádost do Programu obnovy venkova
Pardubického kraje, dotační titul 2, „Prodejny“. Maximální výše dotace 120 000 Kč, přičemž
procentní podíl na celkových nákladech může činit maximálně 50 %
Předsedající předložil ZO podmínky pro poskytnutí dotace a podmínky umožňující navýšení
poskytnuté dotace podílem regionálních potravin.
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, podání žádosti do Programu obnovy venkova
Pardubického kraje na rok 2022, dotační titul 2, „Prodejny“ a ukládá starostovi obce podat
žádost. Termín podání žádosti je od 01.01.2022 do 31.01.2022
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 47/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Podání žádosti o dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022,
DT 117d8210A
Předsedající informoval ZO o možnosti podat žádost do programu MMR Podpora obnovy
místních komunikací.
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 podání žádosti o dotaci na akci "Oprava
místních komunikací 4c-1, 4c-2, 5c, 9c a 10c v obci Krasíkov" z MMR,
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022, DT 117d8210A Podpora obnovy
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místních komunikací a spolufinancování akce ve výši 20 % z celkových výdajů akce.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 48/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Podání žádosti o dotaci do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022,
DT 117d8210E
Předsedající informoval ZO o možnosti podat žádost do programu MMR Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov.
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 podání žádosti o dotaci na akci "Stavební úpravy
víceúčelového sálu Krasíkov č.p. 106" z MMR, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova
2022, DT 117d8210E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov a spolufinancování akce ve
výši 20 % z celkových výdajů akce.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 49/2021 bylo schváleno

Proti

0

Zdrželi se 0

Obecně závazná vyhláška obce Krasíkov č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Předsedající informoval ZO, že dnem 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová legislativa (zákony
č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava místních poplatků
za komunální odpad od 1. ledna 2022.
Předsedající předložil ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Krasíkov č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní členové
zastupitelstva. Rozprava se týkala vysvětlení jednotlivých položek vyhlášky a stanovení ceny
poplatku.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov vydává obecně závaznou vyhlášku obce Krasíkov č. 2/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve znění dle přílohy č. 2
a stanovuje výši poplatku na 500 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 50/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Prodej pozemků
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o žádosti ………………. na koupi pozemků. Záměr
prodeje byl řádně vyvěšen od 24.09.2021 do 10.10.2021. Jedná se o nově vzniklé pozemky.
Pozemek p.č. 1006/10 o výměře 72 m2, oddělený z pozemku p.č.1006/1 a pozemek p.č. 33/3
o výměře 105 m2, oddělený z pozemku p.č.33/1 vše zapsaného v katastru nemovitostí pro
obec a k.ú. Krasíkov a na LV 10001 (v majetku obce). Jmenovaná je majitelkou přilehlých
pozemků a jedná se o sloučení pozemků k nemovitosti čp. 111.
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 rozhodlo prodat z majetku obce Krasíkov nově vzniklé pozemky
dle geometrického plánu č. 420-407/2021, pozemek p.č.1006/10 o výměře 72 m2 vzniklý
oddělením z pozemku p.č.1006/1 a pozemek p.č.33/3 o výměře 105 m2 vzniklý oddělením
z pozemku p.č.33/1 vše zapsané v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Krasíkov a na
LV 10001 (v majetku obce) pí. ……………………………………. a současně pověřuje starostu obce
uzavřením příslušné kupní smlouvy. Cena pozemků je stanovena na 15 Kč/m2 na základě
pravidel prodeje pozemků obce Krasíkov s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 51/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Koupě pozemků
Předsedající informoval ZO o možnosti pořídit do majetku obce pozemek p.č.2189, zahrada o
výměře 68 m2 a pozemek p.č.2190, lesní pozemek o výměře 3 551 m2 vše v katastrálním
území Krasíkov za cenu 25 Kč/m2.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se
i přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní ZO. Rozprava se
týkala pořizovací ceny a možnosti využití pozemků.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje koupi pozemku p.č.2189, zahrada o výměře 68 m2 a
pozemku p.č.2190 lesní pozemek o výměře 3 551 m2 v katastrálním území Krasíkov za cenu
25 Kč/m2. Současně pověřuje starostu obce uzavřením příslušné kupní smlouvy mezi obcí
Krasíkov a ………………………………………..
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 52/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č. 5/2021
Předsedající předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 5/2021 ze dne 27.09.2021
schválené starostou obce.
Opatření se týkalo poskytnutého daru na provoz Linky bezpečí, z.s..
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 bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 5/2021
ze dne 27.09.2021 dle přílohy č. 3.

Rozpočtové opatření č. 6/2021
Předsedající předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 6/2021.
Rozpočtové opatření se týkalo příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních
dopadů pandemie COVID-19 na daňové příjmy obcí Pardubického kraje v roce 2021 ve výši
2 409,62 Kč.
Navýšení výdajů na pořízení pozemků do majetku obce ve výši 91 000 Kč.
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 rozpočtovém opatření č. 6/2021 ze dne 20.10.2021
dle přílohy č. 4.
Výsledek hlasování: Pro 6
Proti 0
Usnesení č. 53/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Různé

3. Diskuze
Do diskuze se přihlásil p. Miroslav Skála s dotazem ohledně regulativy výšky budovy
v územním plánu obce Krasíkov. Předložil studii na částečnou demolici a následnou novou
výstavbu budovy č.p. 21.

4. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:45 hod.
Zápis vyhotoven dne:

25.10.2021

Starosta: Petr Jeřábek
Ověřovatelé: Romana Kučerová
Vladislav Kyselica

Přílohy
1. Prezenční listina
2. Obecně závazná vyhláška obce Krasíkov č. 2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
3. Rozpočtové opatření č. 5/2021
4. Rozpočtové opatření č. 6/2021
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