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zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 22.04.2022
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 13.04.2022 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 paní Romana Kučerová a pan Vladislav
Kyselica a zapisovatelem dnešního zasedání pan Petr Jeřábek. 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 zapisovatele pana Petra Jeřábka.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 8/2022 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
2) Hlavní pořad jednání
• Bezúplatný převod vlastnického práva k majetku
• Prodej pozemků
• Žádost o dotace
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• Rozpočtové opatření
• 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. 9/2022 bylo schváleno.
Kontrola usnesení ze zasedání dne 11.02.2022
Směna pozemků
Směna uskutečněna a zapsána do Katastru nemovitostí
Rozpočtové opatření

2. Hlavní pořad jednání
Majetkoprávní záležitosti
SMLOUVA O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA K MAJETKU A O ZŘÍZENÍ
VĚCNÉHO PRÁVA
Předsedající předložil ZO smlouvu o bezúplatném převodu pozemku p.č.132/28, druh
pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha a pozemku p.č.132/38, druh pozemku
ostatní plocha, způsob využití jiná plocha v k.ú. Krasíkov sepsanou s Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových na straně jedné a obcí Krasíkov na straně druhé.
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 o bezúplatném nabytí pozemku p.č.132/28 a pozemku
p.č. 132/38 v k.ú. obce Krasíkov do vlastnictví obce Krasíkov a schvaluje uzavření smlouvy
mezi Českou republikou-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na straně jedné a
obcí Krasíkov na straně druhé, o BEZÚPLATNÉM PŘEVODU VLASTNICKÉHO PRÁVA
K MAJETKU A O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO PRÁVA č.j. UZSVM/HUO/1689/2022-HUOM, kterou se
převádí pozemek p.č.132/28 a pozemek p.č. 132/38 do vlastnictví obce Krasíkov.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0.
Usnesení č.
10/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0.

Prodej pozemků
Předsedající informoval zastupitelstvo obce o žádosti ……………………na koupi pozemků. Záměr
prodeje byl řádně vyvěšen od 25.02.2022 do 13.03.2022. Jedná se o nově vzniklé pozemky.
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Pozemek p.č. 163/56 o výměře 70 m2, oddělený z pozemku p.č.163/39, pozemek p.č. 163/57
o výměře 13 m2, oddělený z pozemku p.č.163/38, pozemek p.č.163/58 o výměře 70 m2,
oddělený z pozemku p.č.163/40 a pozemek p.č. 163/59 o výměře 28 m2, oddělený
z pozemku p.č.163/36 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. 100.
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. 425-546/2021, pozemek p.č.163/56 o výměře 70 m2 vzniklý
oddělením z pozemku p.č.136/39, pozemek p.č.163/57 o výměře 13 m2, oddělený z pozemku
p.č.163/38, pozemek p.č.163/58 o výměře 70 m2, oddělený z pozemku p.č.163/40 a pozemek
p.č. 163/59 o výměře 28 m2, oddělený z pozemku p.č.163/36 vše zapsané v katastru
nemovitostí pro obec a k.ú. Krasíkov a na LV 10001 (v majetku obce) pí. Vladimíre
Zatloukalové. 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. 11/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Žádost o dotace
Předsedající informoval ZO o možnosti požádat o poskytnutí podpory v rámci Národního
programu Životního prostření na výsadbu zeleně v extravilánu obce. (výzva NPŽP č.4/2021
Sázíme budoucnost). Předsedající navrhl výsadbu na pozemku p.č.2151 a pozemku p.č.2142.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se
i přítomné veřejnosti.
Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní s otázkami ohledně financování akce.
Předsedající uvedl, že výše dotace je až 100 % uznatelných nákladů. Nikdo další se do
rozpravy nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schválilo podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci
Národního programu Životního prostředí. „Výzva NPŽP č.4/2021 Sázíme budoucnost“
Výsledek hlasování: Pro
6 Proti 0
Usnesení č. 12/2022 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č.2/2022
Předsedající informoval ZO ohledně rozpočtového opatření č. 2/2022 ze dne 11.03.2022,
které provedl v rámci svých pravomocí, viz. Příloha.
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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 předsedající konstatoval že:
Zastupitelstvo obce Krasíkov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 ze dne
11.03.2022, které provedl starosta obce v rámci svých pravomocí.
Rozpočtové opatření č.3/2022
Předsedající informoval ZO ohledně rozpočtového opatření č. 3/2022 ze dne 22.04.2022, 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:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 ze dne 22.04.2022
Výsledek hlasování:
Usnesení č.

Pro 6

Proti 0

Zdrželi se 0

13/2022 bylo schváleno.

3. Různé
Předsedající informoval ZO o založení Svazku dobrovolných hasičů Krasíkov a navrhl opravu
hasičské stříkačky pro účely cvičení hasičů. Po krátké diskuzi ZO souhlasilo s opravou a
případným doplněním vybavení.

4. Diskuze
V diskuzi nikdo nevystoupil, proto ji předsedající ukončil.

5. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18:30 hod.
Zápis vyhotoven dne 29.04.2012
Starosta:

Petr Jeřábek

……………………………………………...

Ověřovatelé:

Romana Kučerová

……………………………………………….

Vladislav Kyselica
Přílohy:
Prezenční listina
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Rozpočtové opatření č. 3/2022
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……………………………………………….

