Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OUK-25/5/2021

V Krahulově dne 3.5.2021

POZVÁNKA
na 25. zasedání Zastupitelstva obce Krahulov, které se bude konat
dne 11.5.2021 v 18.00 hod. na Obecním úřadě v Krahulově.
Program jednání:
1) ÚVOD
2) STÁLÉ BODY

- zvolení – zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu
- seznámení s činností OÚ - práce obecních zaměstnanců, ekonomický stav obce

3) BODY K PROJEDNÁNÍ
a) Kontrola plnění usnesení 24/3/2021.
b) Projednání a schválení Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace SDH.
c) Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s..
d) Projednání žádosti pí. Jany Gajdošové o koupi pozemku p.č. 1080/8 o výměře
22 m2 a části pozemku p.č. 1080/3 cca 50 m2, v k.ú. Krahulov.
e) Projednání žádosti podanou spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99,
zastoupenou jednatelkou Janou Gajdošovou o koupi pozemku p.č. 1080/7 o
výměře 34 m2, v k.ú. Krahulov.
f) Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 2/2021.
g) Projednání nabídky Michala Vanče k odkoupení pozemku p.č. 984/7 o
výměře 302 m2 v k.ú. Krahulov za částku 80.000,-Kč (265,-Kč/m2).
h) Projednání a schválení DAROVACÍ SMLOUVY uzavřené mezi Bc. Josefem
Kobielem a Mgr. Monikou Kobielovou a Obcí Krahulov k přispění peněžní
částky na akci „Prodloužení vodovodního řádu k novým RD“.
ch) Projednání žádosti o finanční dar pro Nemocnici Třebíč.
průmyslovou zónou Nová Ves.
i) Seznámení se zápisy z kontroly Finančního výboru
j) Projednání nabídek na pronájem prostorů obchodu a pohostinství v budově
č.p. 41 v obci Krahulov
k) Projednání akce „Přechod pro chodce – Krahulov“, u zastávky Trado.
l) Projednání akce „Parkovací stání a přechod pro chodce“, u OÚ č.p. 41.
m) Projednání akce „Sklad na nářadí“.
n) Projednání dotace z POV od Kraje Vysočina.

o) Projednání a schvalování záměru prodeje stavebních parcel v lokalitě „Na
stráni“ v obci Krahulov.

4) PŘIJETÍ DOTAZŮ, PŘIPOMÍNEK A NÁVRHU K PROJEDNÁNÍ
- od členů obecního zastupitelstva, od ostatních přítomných občanů

5) PŘIJETÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ
6) DISKUSE, ZÁVĚR

Jiří Müller
starosta obce

Pozvánka zveřejněna elektronicky i fyzicky na vývěsní desce dne: 3.5.2021
Pozvánka sňata z vývěsní desky dne:
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