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zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 20.12.2021
1. Zahájení
Zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov (dále též jen „zastupitelstvo“ nebo „ZO“) zahájil
v 17:30 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 13.12.2021 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 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 pí. Romana Kučerová a p. Vladimír
Pospíšil a zapisovatelem dnešního zasedání p. Petr Jeřábek. Jiné návrhy nebyly předloženy,
proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovatele zápisu: pí. Romana Kučerová a p. Vladimír
Pospíšil, zapisovatele dnešního zasedání: p. Petr Jeřábek.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 62/2021 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 10.11.2021
2) Hlavní pořad jednání
• Majetkoprávní záležitosti
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• Rozpočet obce Krasíkov na rok 2022
• Plán financování obnovy vodovodu
• Plánovaná kalkulace ceny vody pro rok 2022
• Rozpočtové opatření č.7/2021
• Inventární komise
3) Různé
4) Diskuze
5) 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 7
Proti 0
Usnesení č. 63/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Kontrola usnesení ze zasedání dne 10.11.2021
Usnesení č. 56/2021 Střednědobý výhled rozpočtu
Usnesení č. 57/ 2021 Prodej pozemku
Návrh na vklad předán na Katastr nemovitostí
Usnesení č. 58/2021 Bezúplatný převod nemovitého majetku obce Krasíkov do majetku
Svazku kanalizace Třebařov.
Převod schválena na Svazku kanalizace Třebařov
Usnesení č. 59/2021 Doplnění Strategického rozvojového plánu obce Krasíkov
Usnesení č. 60/2021 Projednání podmínek koupě pozemku st.p.č.st. 91 včetně objektu č.p.
102, pozemku st.p.č.st. 121 včetně domku bez č.p./č.e. (jiná stavba) a části pozemku p.č.
1013 v katastrálním území Krasíkov uvedenými v dopisu Správy železnic
Zpráva s vyjádřením je ve fázi příprav.
Usnesení č. 61/2021 Žádost Sociálních služeb Lanškroun
Žádost zamítnuta, oznámení žadateli odesláno.
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2. Hlavní pořad jednání
Majetkoprávní záležitosti
Rozpočet obce Krasíkov na rok 2022
Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce Krasíkov na rok 2022, a
zároveň informoval, že návrh rozpočtu byl dle § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, řádně zveřejněn na internetových stránkách a
na úřední desce obce Krasíkov v zákonné lhůtě nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednání
na zasedání zastupitelstva (jmenovitě od 26.11.2021 dosud).
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 rozpočtu.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje rozpočet obce Krasíkov na rok 2022 dle přílohy č. 2,
který počítá s:
• Příjmy běžného roku:
4.914 400 Kč
• Výdaje běžného roku:
10.932 300 Kč
• Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů běžného roku: -6.017 900 Kč
• Financování celkem: 6.017 900 Kč, z toho kladné financování (zapojení
vlastních prostředků z minulých let): 6.017 900 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 64/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Krasíkov
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce
Krasíkov.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu a tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti.
Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní členové zastupitelstva. Rozprava se týkala
jednotlivých položek plánu financování.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce
Krasíkov na období 2022 - 2031
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 65/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Plánovaná kalkulace ceny vody pro rok 2022
Předsedající předložil zastupitelstvu obce plánovanou kalkulaci ceny vody pro rok 2022 s tím,
že z kalkulace vyplývá nutnost zvýšit cenu vodného o 2,90 Kč/m3, tj na cenu 15 Kč/m3.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu a tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní členové
zastupitelstva. Rozprava se týkala jednotlivých položek plánované kalkulace.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo Plánovanou kalkulaci ceny vody pro rok 2022 a tím zvýšení ceny
vodného na 15 Kč/m3.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti
Usnesení č.
67/2021 bylo schváleno.

0 Zdrželi se

0

Rozpočtové opatření č. 7/2021
Předsedající předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 7/2021 a vyzval paní
Jeřábkovou o podání informací k tomuto rozpočtovému opatření viz. příloha č.3.
Rozpočtové opatření se týkalo finančního příspěvku Pardubického kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství na účel: následná péče a výsadba lesního porostu výše příspěvku
19 320,00 Kč a štěpkování nebo drcení klestu, výše příspěvku 5940,00 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 rozpočtové opatření č.7/2021 ze dne 20.12 2021, dle
přílohy č.3.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 68/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Inventární komise
Předsedající navrhl složení inventární komise:
Předseda: Ing Jiří Nesporý
Členové: Bc Martin Pavliš
p. Miroslav Skála
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 schvaluje inventární komisi ve složení:
Předseda: Ing Jiří Nesporý
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Členové: Bc Martin Pavliš
p. Miroslav Skála
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 69/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Různé

3. Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil, proto předsedající tento bod ukončil a přešel k závěru.

4. Závěr
Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce
v 18.30 hod.
Zápis vyhotoven dne 28.12.2021
Starosta:

Petr Jeřábek

Ověřovatelé: Romana Kučerová
Vladimír Pospíšil
Příloha:
Příloha č. 1 prezenční listina
Příloha č. 2 rozpočet obce Krasíkov na rok 2022
Příloha č. 3 rozpočtové opatření č. 7
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