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zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 01.06.2022
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 24.05.2022 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 pan Bc. Martin Pavliš a pan Miroslav
Skála a zapisovatelem dnešního zasedání pan Petr Jeřábek. Jiné návrhy nebyly předloženy,
proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovateli zápisu pana Bc. Martina Pavliše a pana
Miroslava Skálu a zapisovatele pana Petra Jeřábka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 14 /2022 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 22.04.2022
2) Hlavní pořad jednání
• Závěrečný účet za rok 2021
• Účetní závěrka za rok 2021
• Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
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• Rozpočtové opatření č.4/2022
• Různé
3) Diskuze
4) 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. 15/2022 bylo schváleno.
Kontrola usnesení ze zasedání dne 24.04.2022
Usnesení č.10 – Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení
věcného práva.
Smlouva uzavřena.
Usnesení č.11 –Prodej pozemků.
Smlouva uzavřena, podán návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
Usnesení č.12 – Žádost o dotace.
Žádost podána.

2. Hlavní pořad jednání
Závěrečný účet obce Krasíkov
Předsedající předložil ZO Závěrečný účet obce Krasíkov za kalendářní rok 2021, jehož
součástí je i Zpráva o výsledku hospodaření obce Krasíkov za rok 2021, stručně vše
okomentoval a sdělil, že při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 podle § 2 a 3 zákona
č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dále uvedl, že návrh závěrečného účtu včetně všech příloh byl zveřejněn v souladu se
zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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 projednalo návrh Závěrečného účtu obce Krasíkov za rok 2021
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krasíkov za rok 2021 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce Krasíkov v roce 2021, a to bez výhrad.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
Usnesení č. 16/2022 bylo schváleno.
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0

Zdrželi se 0

Účetní závěrka za rok 2021
Předsedající předložil ZO účetní závěrku za kalendářní rok 2021 a stručně okomentoval.
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 schválilo roční účetní závěrku obce Krasíkov za rok 2021,
Krasíkov čp. 64, IČO:00485535, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2021 s výrokem, že bylo
zjištěno, že schvalovaná účetní závěrka v rozsahu předložených dokladů k 31.12.2021
poskytuje věrný a poctivý obraz účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
Usnesení č. 17/2022 bylo schváleno.

0

Zdrželi se 0

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Předsedající předložil zastupitelstvu obce smlouvu sepsanou mezi obcí Krasíkov a
Pardubickým krajem. Předmět smlouvy: Účelové poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Podpora prodejny“
Výše poskytnuté dotace 44.629 Kč.
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 smlouvy.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Krasíkov a Pardubickým
krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Podpora prodejny“.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 18/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Předsedající předložil zastupitelstvu obce smlouvu sepsanou mezi obcí Krasíkov a
Pardubickým krajem. Předmět smlouvy: Účelové poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Obnova veřejného prostranství pro
setkávání občanů“
Výše poskytnuté dotace 100.000 Kč.
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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 smlouvy.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Krasíkov a Pardubickým
krajem o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na akci „Obnova veřejného
prostranství pro setkávání občanů“.
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 19/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č.4/2022
Předsedající předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.4/2022.
Opatření se týkalo:
Dotací Programu obnovy venkova, dotací na hospodaření v lese a kompenzačního bonusu.
Položkové změny ve schváleném rozpočtu.
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.4/2022 ze dne 01.06.2022 dle
přílohy č. 2.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
Usnesení č. 20/2022 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Různé
Rekonstrukce místních komunikací
Předsedající konstatoval, že s ohledem na vzniklou situaci na trhu s neustále se zvyšující
cenou stavebního materiálu a stavebních prací, je zapotřebí přehodnotit rekonstrukci
místních komunikací a navrhl realizovat rekonstrukci i v případě neposkytnutí požadované
dotace.
Konstatoval, že výběrové řízení se uskutečnilo již v listopadu 2021 a je uzavřena příslušná
smlouva o dílo.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní členové ZO. Do
rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov rozhodlo, provést Rekonstrukci místních komunikací dle
příslušné smlouvy o dílo i v případě neobdržení dotace.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
Usnesení č. 21/2022 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví obce Krasíkov
a pravidla pro jejich zřizování
Předsedající předložil zastupitelstvu obce Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na
nemovitých věcech ve vlastnictví obce Krasíkov a pravidla pro jejich zřizování. Vše řádně
okomentoval a vysvětlil.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní členové ZO. Do
rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje Ceník úhrad za zřízení věcných břemen na nemovitých
věcech ve vlastnictví obce Krasíkov a pravidla pro jejich zřizování.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Proti
Usnesení č. 22/2022 bylo schváleno.

0

Zdrželi se

0

3. Diskuze
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto předsedající diskuzi ukončil a přešel k závěru zasedání.

4. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:00 hod.
Zápis vyhotoven dne:
Starosta: Petr Jeřábek
Ověřovatelé: Bc. Martin Pavliš
Miroslav Skála
Přílohy
1. Prezenční listina
2. Účetní závěrka za rok 2021
3. Rozpočtové opatření č. 4/2022
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