Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 14-2/ 2020

Výtisk jediný
Počet listů: 10

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 11. 2. 2020
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 18:00 do 19:45 hodin

Přítomni:
Omluveni:

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

Neomluveni:

0

Předsedající konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a Zastupitelstvo obce je
usnášení schopné.
PROGRAM:
1.

ÚVOD

Na úvod předsedající přivítal 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 Jiřího Müllera, ml. a ověřovateli zápisu pana Michala
Pavlíka a pana Karla Vrzala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Hlasování:
1

pro:
proti:

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

zdrželi se:

0

Usnesení č. 116/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
b) Schválení programu
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl schválení programu zasedání dle předložené pozvánky s přidanými třemi body:
l) projednání cenové nabídky „Výstavba komunikací a technické infrastruktury v lokalitě Na Strání
v obci Krahulov“.
m) projednání žádosti od Oblastní charity Třebíč na rozšíření kapacity sociální služby zařazené do
„Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“ o více než 10%.
n) Projednání nabídky od spol. KELCOM na zřízení zabezpečovacího systému DSC a výměnu
vadného požárního hlásiče.
Hlasování:
pro:
proti:

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

zdrželi se:

0

Usnesení č. 117/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
- Zhodnocení práce obecního zaměstnance Milana Csicse. V současné době pracuje převážně v lese,
kde stahuje a pálí klestí. V případě potřeby s věnuje úklidu po obci.
3)

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 7.1.2020.

Všechny uložené úkoly byly splněny.
b)

ZMES, spol. s r.o žádost o vyjádření ke stavbě energetického díla
2

„Krahulov – vlakové nádraží: kabelizace NN“:
Předsedající seznámil zastupitele s výše uvedenou žádostí od ZMES, s r.o. Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektovou dokumentací stavby: ůKrahulov-vlakové nádraží:kabelizace NN“, číslo stavby 10440017992. podle přiloženého situačního výkresu. Též dáváme souhlasné stanovisko k provedení protlaku přes obecním parcelu č. 5147.
Hlasování:
pro:
proti:

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

zdrželi se:

0

Usnesení č. 118/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
c)

Projednání dotace z Programu obnovy venkova na rok 2020.

Návrh usnesení:
Předsedající navrhl použít finanční prostředky z Programu obnovy venkova na rok 2020 na vybudování míst (stání) s přístřešky pro kontejnery na odpad. Zastupitelstvo pověřuje starostu s vyřízením žádosti o dotaci.
Hlasování:
pro:

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

proti:
zdrželi se:

Usnesení č. 119/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
d)

Projednání zapojení se do akce „Čistá Vysočina“ .

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby obec přihlásil do akce „Čistá Vysočina“.
Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Karel Vrzal, Michal Pavlík,
Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá.
3

proti:
zdrželi se:

0
0

Usnesení č. 120/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
e)

Projednání nového návrhu „Pasport a projekt dopravního značení obce“.

Předsedající seznámil zastupitele s novým návrhem „Pasport a projekt dopravního značení obce“.
Tento návrh byl též zastupitelům rozeslán s pozvánkou na zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje nový návrh „Pasport a projekt dopravního značení obce“ (viz. příloha č. 2).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 121/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
f)

„Novostavba RD na p.č. 5096 v k.ú. Krahulov“ vyjádření se k napojení
sjezdu od RD na silnici II. třídy

Předsedající seznámil zastupitele s projektovou dokumentací „Novostavba RD na p.č. 5096 v k.ú.
Krahulov“ se zakreslenou situací napojení sjezdu od RD na silnici II. Třídy (Individuální projekt
napojení sjezdu je k nahlédnutí na OÚ).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce nemá námitek proti zpevnění plochy sjezdu na silnici II. Třídy, jímce na dešťovou vodu s přepadem do vsaku, domovním rozvodům NN, domovní čistírně odpadních vod,
vodovodní a STL plynovodní přípojce.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Karel Vrzal, Michal Pavlík,
Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá.
0
0
4

Usnesení č. 122/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.

g)

Projednání předkupního práva na p.č. 984/7 v k.ú. Krahulov (pozemek je v
exekuci).

Předsedající seznámil zastupitele s prodejem pozemku č. 984/7 zapsaného na listu vlastnictví č. 168
pro obec a k.ú. Krahulov, který ke koupi nabídl obci insolvenční správce Mgr. David Letošník, jako
subjektu s předkupním právem, za odhadní cenu 60.000,-Kč. Jedná se celkem o 302 m2 orné půdy
(1m2 = 199,-Kč).
Dále nabídl k odkoupení pozemku p.č. 5244 v k.ú. Krahulov o výměře 9344 m2, lesní pozemek, za
cenu 100.000,-Kč (1m2 = 11,-Kč).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.č. 984/7 zapsaného na LV č. 168 pro obec a
k.ú. Krahulov, o výměře 302 m2, orná půda, za nabídnutou odhadní cenu 60.000,-Kč.
Zastupitelstvo obce neschvaluje odkoupení pozemku p.č. 5244 v k.ú. Krahulov, lesní pozemek o
výměře 9344 m2.
Hlasování:
pro:
proti:
zdržela se:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Karel Vrzal, Michal Pavlík,
Ing. František Smejkal.
0
Ing. Veronika Malá (byla pro odkup pozemku p.č. 984/7, u hlasování o
pozemku p.č. 5244 se zdržela).

Usnesení č. 123/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
h)

Projednání akce „Setkání seniorů“ - program akce, datum – 28.3.2020.

Předsedající seznámil zastupitele s akcí „„Setkání seniorů“, které se bude konat v sobotu tj.
28.3.2020 v době od 14:00 h do 20:00 h. V 14:00 h bude přivítání účastníků, od 14:30 h vystoupí
děti a od 15:30 h bude hrát hudba. Pohoštění bude formou chlebíčku a zákusku ke kávě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.

Hlasování:
5

pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 124/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
i)

Projednání – schválení smlouvy o poskytnutí dotace SDH Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s veřejnoprávní o poskytnutí dotace pro SDH Krahulov ve výši
30.000,-Kč pro rok 2020, na běžný provoz SDH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro SDH“, ve výši
30.000,-Kč na rok 2020.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 125/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
j)

Projednání jarního svozu nebezpečných odpadů fa. SKO-T.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje objednání jarního svozu nebezpečného odpadu fa. SKO-T.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 126/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
k)

Projednání studie „Odkanalizování obce Krahulov“
6

Předsedající seznámil zastupitele s vypracovanou studií na „Odkanalizování obce Krahulov“, která
je též vyvěšena na stránkách obce www.obeckrahulov, a dále ji dostali s pozvánkou na zasedání
všichni zastupitelé obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce navrhlo projednání studie na „Odkanalizování obce Krahulov“ na veřejné
schůzi (asi v měsíci dubnu), a následně uspořádat anketu k této studii.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 127/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
l)

Projednání cenové nabídky „Výstavba komunikací a technické infrastruktury v lokali
tě Na Strání v obci Krahulov“.

Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou od spol. VIPA project, s.r.o. Třebíč sestavenou Ing. Pavlem Vidlákem na akci „Výstavba komunikací a technické infrastruktury v lokalitě Na Strání v obci Krahulov“, která činí 236.252,50 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 236.252,50 Kč za vypracování projektu pro
„Výstavbu komunikací a technické infrastruktury v lokalitě Na Strání v obci Krahulov“.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 128/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
m)

Projednání žádosti od Oblastní charity Třebíč na rozšíření kapacity sociální služby
zařazené do „Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina“ o více než 10%.

7

Předsedající seznámil zastupitele s dopisem od Diecézní charity Brno, Oblastní charity Třebíč s žádostí o vyjádření se k rozšíření kapacity sociální služby zařazené do „Krajské sítě sociálních služeb
Kraje Vysočina“ o více než 10%.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s žádostí o rozšíření kapacity sociální služby zařazené do „Krajské sítě
sociálních služeb Kraje Vysočina“ o více než 10%.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 129/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
n)

Projednání nabídky od spol. KELCOM na zřízení zabezpečovacího systému DSC a
výměnu vadného požárního hlásiče.

Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou od spol. KELCOM na zřízení zabezpečovacího systému DSC a výměnu vadného požárního hlásiče. Tato nabídka je ve výši 12.991,-Kč bez
DPH.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku ve výši 12.991,-Kč bez DPH za zřízení zabezpečovacího systému DSC a výměnu vadného požárního hlásiče.

Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 130/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
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4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
- Starosta obce seznámil zastupitele s povinností mít vyhotovený „Pasport místních komunikací“,
kdy vypracování pasportu nabídla spol. VIPA project, s.r.o. Třebíč, která v případě zájmu dodá
cenovou nabídku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu ověřením zda již obec vlastní „Pasport místních komunikací“
a v případě, že ne, aby a tento nechal vypracovat cenovou nabídku spol. VIPA project, s.r.o. Třebíč.
Hlasování:
pro:
Jiří Müller st. DiS., Ing. Veronika Malá, Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Karel Vrzal.
Proti:
0
zdržel se: Ing. František Smejkal
Usnesení č. 130/2 bylo Zastupitelstvem schváleno.
6) DISKUZE
Jiří Müller ml, seznámil zastupitele s uspořádáním bruslení pro občany Krahulova na Zimním stadionu v Třebíči v sobotu 22.2.2020 v době od 14:15 h do 15:45 h .
7) ZÁVĚR
Předsedající poděkoval za účast přítomným zastupitelům a občanům obce, a ukončil zasedání v
19:45 h.

Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 2 zasedání ZO Krahulov
Příloha 2 - Pasport a projekt dopravního značení obce
Zápis byl vyhotoven dne: 19. února 2020
Zapisovatel: Jiří Müller ml.

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

Ze sešitu přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………
9

Ověřovatelé: Michal Pavlík

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

Karel Vrzal
Starosta:

Jiří Müller st., DiS.

........................................…
dne: 19. 2. 2020

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 19. 2. 2020
Sňato dne:
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