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zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 12.05.2021
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 04.05.2021 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 p. Vladislav Kyselica a p. Bc. Martin
Pavliš a zapisovatelkou dnešního zasedání p. Petr Jeřábek. Jiné návrhy nebyly předloženy,
proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovatele zápisu: p. Vladislav Kyselica a p. Bc. Martin
Pavliš a zapisovatelem dnešního zasedání: p. Petr Jeřábek.
Výsledek hlasování:
Pro 7
Proti 0
Usnesení č. 16/2021 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 24.03.2021
2) Hlavní pořad jednání
• Majetkoprávní záležitosti
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•
•
•
•
•

Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
Koupě části pozemku p.č.2029
Koupě sekačky
Žádost o finanční podporu JSDH Tatenice
Rozpočtové opatření
Převod majetku obce Krasíkov do majetku Svazku kanalizace Třebařov

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. 17/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Kontrola usnesení ze zasedání dne 24.03.2021
Dohoda se společností EKOLA České Libchavy s.r.o. – dohoda podepsána
Prodej pozemků – smlouva podepsána probíhá příprava vkladu do Katastru nemovitostí
Územní plán obce – plán nabyl plné moci
Strategický rozvojový plán – Plán zveřejněn na stránkách obce
Výměna střešní krytiny čp.106 (část nad hospodou) – Příprava smlouvy
Projektová dokumentace na rekonstrukci střešní krytiny budovy obecního úřadu – Projekt
v přípravné fázi.
Rozpočtové opatření č.1/2021
Bezúplatný převod majetku obce Krasíkov do majetku Pardubického kraje – Kraj
připravuje smlouvu.

2. Hlavní pořad jednání
Majetkoprávní záležitosti
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
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z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci „Oprava obecního objektu
s víceúčelovým sálem“

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 s Pardubickým krajem o poskytnutí
dotace z Programu obnovy venkova na akci „Oprava obecního objektu s víceúčelovým
sálem“.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 18/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Koupě části pozemku p.č.2029
Předsedající konstatoval že, koupě části pozemku p.č.2029 byla již schválena 16.09.2020
usnesením č.33/2020 Ke koupi nedošlo. Původní majitel prodal pozemky společnosti
ÚSOVSKO.
Předsedající předložil zastupitelstvu obce návrh společnosti ÚSOVSKU k možnému odprodeji
části pozemku, v které je uvedena cena 275 Kč./m2 + DPH
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu a 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 zrušení usnesení č.33/2020 ze dne 16.09.2020
Výsledek hlasování:
Pro
7
Usnesení č. 19/2021 bylo schváleno

Proti

0

Zdržel se

0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje koupi části pozemku p.č.2029 od společnost ÚSOVSKO
a.s., Klopina 33, 789 73 Úsov, v katastrálním území obce Krasíkov o výměře cca 11 500 m2 za
cenu 275 Kč/m2 + DPH a pověřuje starostu obce pořízením geometrického plánu na dělení
dotčeného pozemku a přípravou kupní smlouvy, kterou předloží zastupitelstvu obce ke
schválení.
Výsledek hlasování:
Pro
7
Proti 0
Usnesení č. 20/2021 bylo schváleno.
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Zdrželi se 0

Koupě sekačky
Předsedající informoval zastupitelstvu obce o potřebě pořídit do majetku obce novou
sekačku na trávu, a předložil návrh pořídit zahradní traktor STARJET P6 PRO v hodnotě
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu a tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti.
Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní. Rozprava se týkala technických
parametrů a pořizovací ceny.
Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov rozhodlo pořídit do majetku obce zahradní traktor STARJET P6
PRO v hodnotě 198 708 Kč od společnosti Seco industries, s.r.o., Jungmannova 11, 506 01
Jičín.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 21/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Žádost o finanční podporu JSDH Tatenice
Předsedající předložil zastupitelstvu obce žádost o finanční podporu JSDH Tatenice.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu a 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 finanční podporu – dar pro JSDH Tatenice ve výši
25.600 Kč.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 22/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č.2/2021
Předsedající předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č.2/2021
Opatření se týkalo:
- příspěvek pro JSDH Tatenice 25 600 Kč
- koupě pozemků do obce 4 000 000 Kč
- koupě sekačky 198 708 Kč
- pořízení mobiliáře a úprava prostranství 200 000 Kč
- příspěvek na pouť 10 000 Kč
- dokončení Územního plánu 10 000 Kč
- programové vybavení a zařízení 38 400 Kč
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Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu 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.2/2021 ze dne 12.05.2021 dle
přílohy č.2
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 23/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Převod majetku obce Krasíkov do majetku Svazku kanalizace Třebařov
Předsedající předložil zastupitelstvo obce Krasíkov Smlouvu o převodu nemovitého majetku
obce Krasíkov (jako převodce) do majetku svazku Kanalizace Třebařov (jako nabyvatel).
Jedná se o starý úsek kanalizace v majetku obce Krasíkov, který je napojen do nově
vybudované kanalizace v majetku Svazku kanalizace Třebařov v celkové pořizovací hodnotě
1.129.295,73Kč. Záměr byl zveřejněn na úřední desce dle zákona o obcích.
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 1.129.295,73 Kč. Současně schvaluje příslušnou
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku.
Výsledek hlasování:
Pro 7 Proti 0
Usnesení č. 24/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Různé
Dělení pozemku pro zástavbu
Předsedající předložil zastupitelstvu obce průvodní zprávu na dělení pozemků pro zástavbu
na pozemcích p. č.328/1 a p.č.329/5. Zastupitelstvo souhlasilo z dělením pozemků dle
předložené průvodní zprávy a pověřilo starostu obce pořízením geometrického plánu s
vytyčením pozemků.
Určení místa pro kontejnery
Předsedající vyzval zastupitelstvo obce k určení plochy pro kontejnery na tříděný odpad.
Po diskuzi zastupitelstvo rozhodlo o umístění kontejnerů na pozemek p.č.48/1 a pozemek
p.č.2021/1.

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

4. Závěr
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Předsedající poděkoval všem přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce
v 19:00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 21.05.2021
Starosta:

Petr Jeřábek

Ověřovatelé: Vladislav Kyselica
Bc. Martin Pavliš
Příloha:
Příloha č. 1 prezenční listina
Příloha č. 2 rozpočtové opatření č. 2/2021
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