Obec Krasíkov

čj. OUKR 526/2021
Počet listů: 6
Počet příloh/listů příloh: 2
Spis a skart. zn.: 101.2.1 – A/10

zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 10.11.2021
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 02.11.2021 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 p. Bc. Martin Pavliš a p. Miroslav Skála
a zapisovatelkou dnešního zasedání pí. Dana Jeřábková. Jiné návrhy nebyly předloženy, proto
dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovateli zápisu p. Bc. Martina Pavliše a p. Miroslava
Skálu a zapisovatelkou dnešního zasedání pí. Danu Jeřábkovou.
Výsledek hlasování:
Pro
6 Proti 0
Usnesení č. 54/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

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 20.10.2021
• Hlavní pořad jednání, majetkové záležitosti
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Prodej pozemku
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Bezúplatný převod nemovitého majetku
Strategický rozvojový plán
Prodej pozemku včetně objektu č.p.102
Žádost o příspěvek na pobytové sociální služby
• 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
Usnesení č. 55/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Kontrola usnesení ze zasedání dne 20.10.2021
Usnesení č. 46 – žádost do Programu obnovy venkova dotační titul 1
Žádost ve fázi příprav
Usnesení č. 47 - žádost do Programu obnovy venkova dotační titul 2
Žádost ve fázi příprav
Usnesení č. 48 – žádost do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022,
DT 117d8210A
Žádost ve fázi příprav
Usnesení č. 49 – žádost do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2022,
DT 117d8210E
Žádost ve fázi příprav
Usnesení č. 50 – Obecně závazná vyhláška.
Odeslána na posouzení Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly.
Usnesení č. 51 – prodej pozemků
Připravuje se kupní smlouva
Usnesení č. 52 – koupě pozemků
Smlouva uzavřena, cena uhrazena, návrh na vklad se připravuje.
Usnesení č. 53 – rozpočtové opatření č. 6/2021
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2. Hlavní pořad jednání
Střednědobý výhled rozpočtu obce Krasíkov pro roky 2022-2025
Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro koky
2022-2025. Zároveň konstatoval, že dle § 3 odst. 3 zákona č.250/200Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, byl návrh Střednědobého výhledu rozpočtu zveřejněn na
úřední desce Obecního úřadu Krasíkov ve lhůtě nejméně 15 dnů před dnem jeho
projednávání na zasedání zastupitelstva obce (jmenovitě od 26.10.2021 dosud) a současně
byl zveřejněn i na „elektronické úřední desce“ webových stránkách obce.
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, střednědobý výhled rozpočtu obce Krasíkov pro roky
2022-2025. dle přílohy č.2
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 56/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Prodej pozemku
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o žádosti …………….. na koupi pozemku
st.č.183 o výměře 12 m2 zapsaný v katastru nemovitostí pro obec a k.ú. Krasíkov a na
LV 10001 (v majetku obce). Jmenovaná je majitelkou přilehlé nemovitosti. Současně
informoval, že záměr prodat dotčený pozemek byl dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/200, o
obcích (obecní zřízení) řádně vyvěšen ve lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání
na zasedání zastupitelstva obce (jmenovitě od 26.10.2021 dosud).
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 pozemek st.č. 183,
zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště o výměře 12 m2 zapsaný v katastru
nemovitostí pro obec a k.ú. Krasíkov a na LV 10001 (v majetku obce) …………………………..
……………………………….. za cenu 15 Kč/m2 (cena pozemku je stanovena na základě pravidel
prodeje pozemků ve vlastnictví obce Krasíkov) a současně pověřuje starostu obce uzavřením
příslušné kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 57/2021 bylo schváleno.
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Proti

0

Zdrželi se 0

Bezúplatný převod nemovitého majetku obce Krasíkov do majetku Svazku kanalizace
Třebařov
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Krasíkov Smlouvu o převodu nemovitého majetku
obce Krasíkov (jako převodce) do majetku Svazku Kanalizace Třebařov (jako nabyvatel).
Jedná se o nový úsek kanalizace v majetku obce Krasíkov, který je napojen do kanalizace
v majetku Svazku kanalizace Třebařov v celkové pořizovací hodnotě 1.725.607,15Kč.
Převod nového úseku kanalizace z majetku obce Krasíkov do majetku Svazku kanalizace
Třebařov byl schválen na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 27.01.2021 usnesením
č.3/2021. K převodu majetku nedošlo z důvodu opožděné kolaudace. Záměr prodat dotčený
pozemek byl dle § 39 odst. 1 zákona č. 128/200, o obcích (obecní zřízení) řádně vyvěšen ve
lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva obce
(jmenovitě od 25.10.2021 dosud).
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 převod nemovitého majetku – úseku kanalizace dle
situačního výkresu v příslušné smlouvě z majetku obce Krasíkov do majetku Svazku kanalizace
Třebařov v celkové pořizovací hodnotě 1.725.607,15 Kč. Současně schvaluje příslušnou
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.

Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 58/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Strategický rozvojový plán
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o nutnosti doplnit Strategický rozvojový plán
obce Krasíkov o plánovanou rekonstrukci veřejného prostranství u asfaltového hřiště.
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 doplnění strategického rozvojového plánu obce
Krasíkov o rekonstrukci veřejného prostranství u asfaltového hřiště.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 59/2021 bylo schváleno
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Proti

0

Zdrželi se 0

Koupě pozemku st.p.č.91 včetně objektu č.p.102, pozemku st.p.č.121 včetně domku bez
č.p./č.e. (jiná stavba) a části pozemku p.č.1013 v katastrálním území Krasíkov
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o podmínkách prodeje, převodu nemovitosti
z majetku Správy železnic do majetku obce Krasíkov.
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 podmínek vyžadovaných Správou
železnic. Správa železnic navrhuje, že všechny náklady týkající se prodeje (geometrický plán,
znalecký posudek nemovitosti …) bude hradit kupující. Zastupitelstvo obce vyjádřilo s těmito
podmínkami nesouhlas.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov souhlasí s podmínkami uvedenými v dopisu Správy železnic,
státní organizace. Čj. 05734/2019 SŽ-GŘ-031(3)
Výsledek hlasování:
Pro 0
Usnesení nebylo schváleno.

Proti 5

Zdrželi se 1

Žádost o příspěvek na pobytové sociální služby
Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost od sociálních služeb Lanškroun, Janáčkova
1003, 563 01 Lanškroun o příspěvek na pobytové a sociální služby Domovu pro seniory,
Domov se zvláštním režimem Odlehčovací služby.
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 příspěvek na pobytové sociální služby Domov pro
seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služby.
Výsledek hlasování: Pro 0
Usnesení nebylo schváleno.

Proti 6

Zdrželi se 0

Různé

3. Diskuze
4. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:50 hod.
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Zápis vyhotoven dne 15.11.2021
Starosta: Petr Jeřábek
Ověřovatelé: Bc. Martin Pavliš
Miroslav Skála

Přílohy
1. Prezenční listina
2. Střednědobý výhled rozpočtu obce Krasíkov pro roky 2022-2025
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