Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 15/3/2020

Výtisk jediný
Počet listů: 6

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 10. 3. 2020
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 18:00 do 19:15 hodin

Přítomni:

Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá,
Michal Pavlík se dostavil později.

Omluveni:

Jiří Müller ml.

Neomluveni:

0

Předsedající konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a Zastupitelstvo
obce je usnášení schopné.
PROGRAM:
1.

ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné ZO a hosty.
2.

STÁLÉ BODY

a) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl určit zapisovatelem pana Ing. Františka Smejkala a ověřovateli zápisu pana Karla Vrzala a paní Ing. Veroniku Malou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 131/3/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
b) Schválení programu
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl schválení programu zasedání dle předložené pozvánky.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 132/3/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
- Zhodnocení práce obecního zaměstnance Milana Csicse. V současné době pracuje převážně v lese,
kde pálí klestí. V případě potřeby se věnuje úklidu po obci. K 31.3.2020 mu končí pracovní smlouva. Bude se hledat náhrada buď na smlouvu nebo dohodu o provedení práce.
3)

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.2.2020:

Všechny uložené úkoly byly splněny.
b)

Projednání zakoupení účetních programů KEO4: - účetnictví a rozpočet, mzdy,

majetek – oceňování pozemků, pokladna:
Předsedající seznámil zastupitele s výše uvedenými programy, které jsou v celkové ceně 28.420,Kč. Programy jsou zapotřebí zakoupit , vzhledem k tomu, že dosavadní účetní paní Johnová, podala
výpověď ze smlouvy o proveden práce. Nová účetní pracuje v programu KEO4.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením účetních programů KEO4: - účetnictví a rozpočet,
mzdy, majetek – oceňování pozemků, pokladna za uvedenou cenu 28.420,-Kč bez DPH.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Vzhledem k tomu, že pro tento návrh nebyla nadpoloviční většina zastupitelů obce, nebyl tento bod programu schválen.
Usnesení č. 133/3/2020 nebylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c)

Projednání žádosti o dotaci pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR.

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s žádostí o dotaci pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých
osob v ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje poskytnutí dotace pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v
ČR.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 134/3/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
Pan Michal Pavlík se dostavil na zasedání ZO.
Předsedající navrhl revokaci usnesení č. 133/3 a opětovně o bodu b) jednat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s revokací usnesení č. 133/3/2020 a s opětovným projednáním
bodu b) Zakoupení účetních programů KEO4: - účetnictví a rozpočet, mzdy, majetek – oceňování pozemků, pokladna v celkové ceně 28.420,-Kč, bez DPH.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 135/3/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
Předsedající dále sdělil zastupitelům, že jako starosta obce je povinen zajistit řádný
chod Obecního úřadu a tím i Obce Krahulov, pod který též spadá účetnictví, a vzhledem k
tomu, že dosavadní účetní paní Johnová vypověděla dohodu o pracovní činnosti OÚ, bylo
nutné zajistit novu účetní, kdy na tuto pozici se podařilo sehnat paní Editu Šteflovou, která
pracuje již pro čtyři obce a to v účetním programu KEO4, je nutné tento program pořídit a
jako starosta obce, pro zachování řádného chodu obce, bych tento program musel zakoupit i
kdyby nebyl zastupitelstvem schválen a toto bych dal jenom na vědomí, jelikož takovýto postup je v pravomoci starosty obce.
d)
Projednání podpisu Smlouvy o dílo uzavřenou mezi Obcí Krahulov a akad.
malířem Pavlem Procházkou, IČ: 47382295:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s návrhem Smlouvy o dílo k uzavření mezi Obcí
Krahulov a akad. malířem Pavlem Procházkou, IČ: 47382295, která se týká restaurátorského
odkrytí poškozených omítek (cca 40 m2) v kostele sv. Petra v okovech. K tomuto bude vypracovaná restaurátorská zpráva. Smlouva o dílo bude uzavřená na částku 63.250,-Kč, včetně DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou mezi Obcí Krahulov a akad. malířem
Pavlem Procházkou, IČ: 47382295 a pověřuje starostu obce k uzavření této smlouvy.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 136/3/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
e)

Seznámení s výsledkem kontroly od Kontrolního a Finančního výboru:

Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem kontroly provedené Kontrolním výborem a
Finančním výborem.
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Zastupitelé obce vzali tyto výsledky kontroly na vědomí s tím, že se popřípadě k těmto záznamům z
kontrol vyjádří na příštím zasedání ZO.
f)

Seznámení s postupem prací v lokalit „Na Stráni“:

Předsedající seznámil zastupitele s postupem prací v lokalit „Na Stráni“, kdy v současné
době je zde zadán projekt na infrastrukturu lokality, který vyhotovuje ing. Pavel Vidlák. Následně
bude vyhotoven projekt Ing. Jitkou Svobodovou na plynový a vodovodní řád s přípojkami.
Dále v této věcí bylo jednáno s realitní kanceláří v Třebíči na Karlově náměstí ohledně
smluv k prodeji stavebních pozemků, kdy bude zapotřebí do prodejní ceny započíst vyhotovení infrastruktury s inženýrskými sítěmi.
Zastupitelé obce vzalo výše uvedené na vědomí.
g)

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 11/2019:

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 11/2019.
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2019.
4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ,
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
Nebyly vzneseny ZO ani občany obce žádné návrhy k projednání.
6) DISKUZE, ZÁVĚR
Předsedající poděkoval za účast přítomným zastupitelům a občanům obce, a ukončil zasedání v
19:15 h.

Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 15 zasedání ZO Krahulov

Zápis byl vyhotoven dne: 19. března 2020

Zapisovatel: Ing. František Smejkal

........................................…

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………
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Ověřovatelé: Veronika Malá

........................................…

Karel Vrzal

Starosta:

Jiří Müller st., DiS.

........................................…

dne: 19. 3. 2020

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 19. 3. 2020
Sňato dne:
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