Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚ KRA-1-12/2019

Výtisk jediný
Počet listů: 5

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 10.12.2019
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Krahulově

Čas konání:

od 18:00 do 20:10 hodin

Přítomni:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Karel Vrzal,
Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá.

Přítomni jsou všichni zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení schopné.
PROGRAM:
1.

ÚVOD

Starosta obce přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele obce a zahájil zasedání ZO.
2.

STÁLÉ BODY

- Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou paní Ing. Veroniku Malou, a ověřovatele zápisu pana Jiřího
Müllera ml. a pana Karla Vrzala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Ing. František Smejkal, Karel Vrzal,
Michal Pavlík, Ing. Veronika Malá.
0
0

Usnesení č. 104/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
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- Schválení programu
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl schválení programu zasedání podle předložené pozvánky (viz. příloha č.1).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Ing. František Smejkal, Karel Vrzal,
Michal Pavlík, Ing. Veronika Malá.
0
0

Usnesení č. 105/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
- Seznámení s činností OÚ:
Zaměstnanec Radim Bence bude k 31.12.2019 končit u obce, na dohodu byl přijat Rostislav Pavlík
k udržování obecních cest, chodníků a úklidu sněhu v zimním období.
3.

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 12.11.2019 a schválení zápisu:

Obecní zastupitelstvo schválilo zápis a usnesení bez připomínek s tím, že uložené úkoly byly splněny.
b)

Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2020.

Předsedající seznámil ZO s rozpočtem obce na rok 2020, kdy tito k němu neměli žádných připomínek. Též nikdo z občanů obce k rozpočtu nepodal žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtem obce na rok 2020 (viz. příloha č. 2).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Ing. František Smejkal, Karel Vrzal,
Michal Pavlík, Ing. Veronika Malá.
0
0

Usnesení č. 106/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c)

Projednání zasedání ZO na rok 2020.

Předsedající seznámil zastupitele s termíny zasedání ZO na rok 2020 – 7.1.2020, 11.2.2020,
10.3.2020, 14.4.2020, 12.5.2020, 9.6.2020, 8.9.2020, 13.10.2020, 10.11.2020, 8.12.2020.
Tyto termíny ZO vzalo na vědomí.
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d)

Projednání žádosti o peněžní dar pro Diecézní charitu Brno, oblastní charitu Třebíč.

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Diecézní charity Brno, oblastní charity Třebíč o individuální dotaci na její provoz.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo individuální dotaci na provoz Diecézní charity Brno, oblastní charity
Třebíč ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Karel Vrzal, Ing. Veronika Malá, Michal
Pavlík, Ing. František Smejkal.
0
0

Usnesení č. 107/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
e)
Seznámení s novým zněním obecních vyhlášek v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb. o
místních poplatcích.
Předsedající seznámil zastupitele s novými vyhláškami obce a tito jednotlivé vyhlášky projednali:
- OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů (výše ročního poplatku zůstává stejný jako v roce 2019,
za prvního psa 100,-Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,-Kč).
- OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů (poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí 450,-Kč, tento se
oproti roku 2019 nezměnil).
- OZV č. 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
- OZV č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování,. Sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Krahulov.
- OZV č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu (sazba poplatku činí 3,-Kč za každý započatý den pobytu. Paušální částka za rok činí 600,-Kč. Tato částka byla oproti roku 2019 navýšena o 100,-Kč).
- OZV č. 6/2019 o zrušení obecně závazných vyhlášek, které nahradily nové vyhlášky.

Tyto obecně závazné vyhlášky jsou v písemné podobě k nahlédnutí na OÚ
Krahulov v úředních hodinách, každé pondělí od 18:00 h do 20:00 h.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo znění nových výše uvedených obecně závazných vyhlášek, s nabytím
účinnosti od 1.1.2020.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Ing. František Smejkal,
Karel Vrzal, Ing. Veronika Malá..
0
0
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Usnesení č. 108/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
f)

Projednání a odsouhlasení projektů, které budou zadány k vyhotovení v roce
2020.

Předsedající seznámil zastupitele s projekty, které by se měly v roce 2020 nechat zpracovat projektantem:
- projekt - rozšíření zatáčky s křižovatkou u zahrady Dvořáčkových,
- projekt - vybudování chodníku od zahrady Dvořáčkových až pod bytovou jednotku,
- projekt - vybudování sportovního zázemí na fotbalovém hřišti,
- projekt - vybudování garáže pro uschování obecních vleček (prostor u dřevěné boudy u rybníka),
- projekt - vybudování odstavných míst pro kontejnery.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním výše uvedených projektů.
Hlasování:
pro:
Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Ing. František Smejkal,
Karel Vrzal, Ing. Veronika Malá.
proti:
0
zdrželi se:
0
Usnesení č. 109/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
g)

Seznámení s návrhem na vyhotovení nových webových stránek www.Krahulov.cz.:

Předsedající předložil zastupitelům návrh na vyhotovení nových webových stránek, které by pro
obec zhotovil pan Bárta za částku 6.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním vyhotovení nových webových stránek obce.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Ing. František Smejkal,
Karel Vrzal, Ing. Veronika Malá..
0
0

Usnesení č. 110/12 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHU K PROJEDNÁNÍ
- od členů obecního zastupitelstva, od ostatních občanů.
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- Starosta obce seznámil zastupitele s navýšením ceny za svoz odpadů firmou ESKO-T. U popelnic s obsahem 110 l navýšení o 1,-Kč, u kontejnerů navýšení o 3,-Kč, svoz bude probíhat
jako v roce 2019.
- Místostarosta seznámil zastupitele s provedením revize hasičských přístrojů.
- pan Karel Vrzal seznámil zastupitele se stavem opravy omítky v kostele.
- starosta obeznámil zastupitele s akcemi, které by mělo zastupitelstvo obce pořádalo v roce
2020:
Leden 2020 - 1.1. v 00:01 h – Ohňostroj (délka trvání 7-10 min.), před víceúčelovou budovou č. 41,
veřejné bruslení na ZS v Třebíči.
Březen 2020 - 28.3. od 14:00 h – posezení seniorů.
Duben 2020 - Akce čistá Vysočina, 30.4. – průvod čarodějnic po vsi, pálení čarodějnic.
Květen 2020 - fotbalový turnaj.
Červen 2020 - den dětí nebo zájezd pro děti.
Červenec/Srpen 2020 - posezení při hudbě „Na Hradišti“.
Září 2020 - nohejbalový turnaj trojic, zájezd na Vinobraní do Drnholce.
Říjen 2020 – drakiáda, zájezd do divadla (Jihlava, Brno).
Listopad 2020 - 29.11. advent, rozsvícení vánočního stromku, pohádková strašidelná cesta.
Prosince 2020 - turnaj ve stolním tenise,31.12. uspořádání silvestrovské zábavy.
5)

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval za účast všem členů ZO a ukončil zasedání.
Seznam příloh:
Příloha č. 1 – Pozvánka na 12. zasedání ZO.
Příloha č. 2 - Tyto obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na úřední elektronické desce a nebo
k nahlédnutí v písemné podobě na OÚ Krahulov v úředních hodinách, každé pondělí od 18:00 h do
20:00 h. Vzhledem k jejímu počtu je nelze dát do obecní vývěsky.

Do sešitu zapsala - zapisovatelka: Ing. Veronika Malá .....................................
Zápis přepsal ze sešitu Jiří Müller, DiS. dne: 17. prosince 2019.
Ověřovatelé: Jiří Müller ml.
Karel Vrzal

Starosta:

Jiří Müller st., DiS.

...........................................
...........................................

Dne: 17.12.2019 ...........................................

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 17.12.2019
Sňato dne:
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