Obec Krasíkov

čj. OUKR 424/2021
Počet listů: 6
Počet příloh/listů příloh: 3
Spis a skart. zn.: 101.2.1 – A/10

zastupitelstvo obce

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva obce Krasíkov
ze dne 15.09.2021
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 08.09.2021 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 jsou 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. Ing. Jiří Nesporý a p. Miroslav Skála
a zapisovatelem dnešního zasedání paní Dana Jeřábková. Jiné návrhy nebyly předloženy,
proto dal hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov určuje ověřovatele zápisu p. Ing. Jiří Nesporý a p. Miroslav Skála
a zapisovatelkou dnešního zasedání pí. Danu Jeřábkovou.
Výsledek hlasování:
Pro 6
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení č. 36/2021 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 29.06.2021
• Hlavní pořad jednání, majetkové záležitosti
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce
Kupní smlouva na část pozemku p.č.2029
Koupě pozemku
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Žádost o podporu linky bezpečí
Žádost o dotaci na koupi rolby
Obecně závazná vyhláška
• Rozpočtové opatření č.4/2021
• 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 Zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2021 bylo schváleno.
Kontrola usnesení ze zasedání dne 29.06.2021
Usnesení č. 27 – závěrečný účet obce
Usnesení č. 28 – účetní závěrka
Usnesení č. 29 – prodej pozemku
Pozemek převeden na nového majitele.
Usnesení č. 30 – Žádost o realizaci směny nemovitosti.
Žádost podána.
Usnesení č. 31 – pozemkové úpravy před čp. 67
Úpravy dokončeny
Usnesení č. 32 – Smlouva o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova.
Smlouva uzavřena.
Usnesení č. 33 – rozpočtové opatření č. 3/2021
Usnesení č. 35 – výměna střešní krytiny čp. 106
Výměna střešní krytiny dokončena.

2. Hlavní pořad jednání
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Krasíkov
Předsedající předložil ZO Krasíkov zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za období
od 01.01.2021 do 06.09.2021, stručně vše okomentoval a sdělil, že při přezkoumání
hospodaření obce podle zákona č.420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se
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i přítomné veřejnosti.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov bere na vědomí informaci, že při dílčím přezkoumání
hospodaření obce Krasíkov za období od 01.01.2021 do 06.09.2021 nebyly zjištěny hyby a
nedostatky.
Kupní smlouva na část pozemku 2029
Předsedající předložil ZO Krasíkov kupní smlouvu sepsanou mezi obcí Krasíkov a společností
ÚSOVSKO a.s. se sídlem Klopina, 33, 789 73 Úsov. Koupi části pozemku p.č.2029 v k.ú.
Krasíkov schválilo ZO Krasíkov na svém zasedání dne 12.05.2021 usnesením č. 20/2021
Kupní cena je v čase a místě obvyklá vzhledem k tomu, že kupovaný pozemek je v územním
plánu obce určen k zástavbě pro bydlení a za stejnou nebo vyšší cenu bude dále prodáván
zájemcům o stavění.
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 kupní smlouvu uzavíranou mezi obcí Krasíkov a
společností ÚSOVSKO a.s., IČO 60793015, se sídlem Klopina 33, 789 73 Úsov, kterou bude do
majetku obce Krasíkov převeden pozemek p.č. 2029/2 v k.ú. Krasíkov o výměře 11.935 m2 za
celkovou cenu 3.282.125,- Kč (tj. 275,00 Kč/m2) bez DPH, k níž bude připočteno DPH
v zákonné výši a celková cena bude 3.971.371,25 Kč vč. DPH.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 38/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se 0

Koupě pozemku
Předsedající informoval ZO o možnosti pořídit do majetku obce pozemek p.č. 2191, orná
půda o výměře 8 393 m2. V katastrálním území Krasíkov. Pozemek je nabízen za cenu
201 000 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 koupi pozemku p.č. 2191, orná půda o výměře
8 393 m2 v katastrálním území Krasíkov za cenu 201 000Kč. Současně pověřuje starostu obce
uzavřením příslušné kupní smlouvy mezi obcí Krasíkov a panem ………………………………………

Výsledek hlasování:
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Pro

6

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 39/2021 bylo schváleno.
Žádost o podporu linky bezpečí
Předsedající předložil ZO žádost o podporu Linky bezpečí, z.s.. Dále informoval o skutečnosti,
že v roce 2020 podporu Linky bezpečí ZO schválilo.
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 poskytnutí daru z rozpočtu obce Krasíkov na provoz
Linky bezpečí, z.s., IČO 61383198, sídlo Ústavní 95, 181 02 Praha 8, ve výši 3000 Kč a pověřuje
starostu k uzavření darovací smlouvy.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 40/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Žádost o dotaci na koupi rolby
Předsedající informoval ZO o jednání na Shromáždění starostů obcí LANŠKROUNSKO.
Sdružení obcí Orlicko. Svazek obcí plánuje nákup novější rolby na úpravu běžeckých tratí
v oblasti Buková hora – Suchý vrh a obrátil se na spádové města, obce a svazky s žádostí o
finanční podporu. Předseda svazku LANŠKROUNSKO navrhuje, aby každá obec svazku
přispěla částkou 25 tis. Kč.
Náklady na pořízení novější rolby činí 3,6 mil. Kč
Předsedající otevřel k projednávanému bodu rozpravu s tím, že dal možnost vyjádřit se i
přítomné veřejnosti. Do rozpravy se postupně přihlásili všichni přítomní ZO. Po rozpravě dal
předsedající hlasovat o usnesení:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krasíkov schvaluje poskytnutí dotace Sdružení obcí Orlicko na nákup
novější rolby ve výši 25 000 Kč.

Výsledek hlasování:
Pro
2
Proti
Usnesení č. 41/2021 nebylo schváleno.

4

Zdrželi se

0

Obecně závazná vyhláška obce Krasíkov o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství
Předsedající informoval ZO, že dnem 1. ledna nabyla účinnosti nová legislativa (zákony
č. 541, 542 a 543/2020 Sb.), kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpracování
nakládání s komunálním odpadem.
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Předsedající předložil ZO Obecně závaznou vyhlášku obce Krasíkov o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
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 vydává obecně závaznou vyhlášku obce Krasíkov č.1/2021 o
stanovení obecného systému odpadového hospodářství ve znění dle přílohy č.2
Výsledek hlasování:
Pro 6 Proti 0
Usnesení č. 42/2021 bylo schváleno.

Zdrželi se 0

Rozpočtové opatření č. 4/2021
Předsedající předložil zastupitelstvu obce rozpočtové opatření č. 4/2021
Opatření se týkalo:
Přijatého příspěvku ze státního rozpočtu ke zmírnění negativního dopadu pandemie
COVID-19 na daňové příjmy obcí.
Neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Přijaté dotace na akci „Aktivní zóna pro všechny generace“.
Navýšení paragrafu pojištění majetku obce.
Navýšení o koupi pozemků do majetku 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 rozpočtové opatření č. 4/2021 ze dne 15.09.2021 dle
přílohy č. 3.
Výsledek hlasování:
Pro
6
Usnesení č. 43/2021 bylo schváleno.

Proti

0

Zdrželi se

0

Různé
Předsedající přednesl žádost ……………………. o vybudování chodníku pro pěší z obce Krasíkov
do obce Tatenice.
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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 ZO a pověřili
starostu obce projednáním možností realizace s dotčenými orgány (Povodí Moravy a Správa
a údržba silnic).

3. Diskuze
4. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva obce v 19:00 hod.
Zápis vyhotoven dne: 23.09.2021
Starosta: Petr Jeřábek
Ověřovatelé: Ing. Jiří Nesporý
Miroslav Skála

Přílohy
1. Prezenční listina
2. Obecně závazná vyhláška obce Krasíkov č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
3. Rozpočtové opatření č. 4/2021
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