Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚ KRA-1-11/2019

Výtisk jediný
Počet listů: 6

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 12.11.2019
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Krahulově

Čas konání:

od 18:00 do 19:45 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 Ing.
Františka Smejkala a pana Michala Pavlíka. 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. 95/11 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. 96/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
- Seznámení s činností OÚ:
Zaměstnanec Radim Bence se věnuje úklidu po obci převážně hrabání listí. V nejbližší době bude
vyřízena a poskytnuta dotace na novostavbu chodníku.
3.

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 8.10.2019 a schválení zápisu:

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

Žádost ZMES, s.r.o. Sadová, Třebíč k vyjádření ke stavbě energetického díla
„Krahulov, Kobiela: rozšíření kabelové sítě NN, č. Stavby 1030052505“ a k odsouhla
sení návrhu na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene – sou
hlas s umístěním distribučního zařízení:

Předsedající seznámil zastupitele s výše uvedenou žádostí od ZMES s r.o. Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s projektovou dokumentací stavby: „Krahulov Kobiela: rozšíření kabelové sítě NN, číslo stavby 1030052505“, podle přiloženého situačního výkresu. Dále ZO souhlasí s
návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním
distribučního zařízení.
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. 97/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
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c)

Žádost pana Michala Pavlíka na zpevnění příjezdové komunikace k rodinnému domu:

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí pana Michala Pavlíka o zpevnění příjezdové komunikace k jeho rodinnému domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo, že si Michal Pavlík tuto příjezdovou komunikaci na obecním pozemku může zhotovit svépomoci, kdy by mu obec přispěla na materiál (makadam, frézovaný asfalt,
popřípadě dodá obrubníky).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 98/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
d)

Žádost pana Oldřicha Zedníčka na zpevnění příjezdové komunikace k rodinnému
domu:

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí pana Oldřicha Zedníčka o zpevnění příjezdové komunikace k jeho rodinnému domu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo, že si Oldřich Zedníček tuto příjezdovou komunikaci na obecním pozemku může zhotovit svépomoci, kdy by mu obec přispěla na materiál (makadam, frézovaný asfalt,
popřípadě dodá obrubníky).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 99/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
e)

Navrhnutí a schválení inventarizační komise k provedení inventarizace v roce 2019:

Předsedající navrhl inventarizační komisi pro rok 2019 v následujícím složení:
Předseda: Karel Vrzal
Členové: Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Ing. Veronika Malá, Ing. František Smejkal
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo navrhovanou inventarizační komisí pro rok 2019 ve složení - předseda
Karel Vrzal, členové Jiří Müller ml., Michal Pavlík, Ing. Veronika Malá, Ing. František Smejkal .
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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. 100/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
f)

Projednání žádosti od spol. IFRE a.s., Blahoslavova 91/15, Třebíč zastoupenou proku
ristou Martinem Benáčkem – souhlas s výmazem předkupního práva (pozemky p.č. st.
234 a p.č. 993/27 v k.ú. Krahulov):

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí spol. IFRE a.s., Blahoslavova 91/15, Třebíč o vydání
souhlasu s výmazem předkupního práva (pozemky p.č. st.234 na kterém je postaven Pension pro seniory č.p. 110 a p.č. 993/27, který se rozkládá kolem Pensionu pro seniory č.p. 110 v k.ú.
Krahulov). Dále jim objasnil proč je na tyto parcele dáno předkupní právo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s výmazem předkupního práva u pozemku p.č. st. 234 a p.č. 993/27 v
k.ú. Krahulov.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 101/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
g)

Návrh rozpočtu obce na rok 2020:

Předsedající navrhl rozpočet na rok 2020 s příjmy a výdaji v celkové výši 4.300.000,-Kč (tkzv. vyrovnaný rozpočet). Byly projednané jednotlivé položky rozpočtu, rozpočet bude vyvěšen elektronicky i fyzicky po dobu 15 dní, kdy se k němu budou občané moci vyjádřit.
Zastupitelstvo obce vzalo navrhovaný rozpočet na vědomí.
h)

Projednání akce „Rozsvícení vánočního stromku 2019“:

Rozsvícení vánočního stromku proběhne na první adventní neděli tj. 1.12.2019. Program: úvod,
slovo starosty, rozsvícení stromku, vystoupení dětí, zajištěno občerstvení. Předpokládaný začátek v
17:00 h.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo akci „Rozsvícení vánočního stromku 2019“.
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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. 102/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
ch)

Projednání akce „Mikuláš 2019“:

Starosta seznámil zastupitele s počtem dětí do 10 let – celkem 31, kterým se dává balíček sladkostí
na Mikuláše. Dále navrhl balíček v hodnotě do 100,-Kč. Mikuláš, čert a anděl jsou zajištěni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schválilo akci „Mikuláš 2019“ s cenou balíčku do 100,-Kč.
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. 103/11 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
i)

Projednání akce posezení zastupitelů s občany:

Starosta navrhl uskutečnit posezení občanů se zastupitely obce dne 29.11.2019 v 18:00 h ve víceúčelové budově OÚ. Zde budou občané seznámeni s dosavadní práci OÚ a ZO od ustavující schůze
ze dne 1.11.2018 a dále s plánem obce na volební období.
Zastupitelé obce souhlasí s uspořádáním akce posezení zastupitelů s občany.

4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHU K PROJEDNÁNÍ
- od členů obecního zastupitelstva, od ostatních občanů.
- Starosta obce seznámil zastupitele se stavem techniky na OÚ, kdy připomenul, že rozbitá
technika by se měla dát do inventur na vyřazení (počítač, křovinořez, motorová pila atd.).
- Paní Ing. Veronika malá požádala zda by se nedalo do tělocvičny dokoupit nějaké nářadí
(míče, švihadla atd.).
- Místostarosta sdělil, že je třeba provést revize hasičských minimaxů, kdy si toto vezme na
starost.
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- pan Karel Vrzal dal na vědomí zastupitelům, že provedl uzavření a zazimován vody na hřbitově a v kulturním areálu „Na Hradišti“.
- pan Karel Vrzal vznesl dotaz jak to vypadá s pasportem obce
- Starostou mu bylo sděleno, že vyjádření PČR DI Třebíč k pasportu obce bude vydáno do
konce listopadu 2019 a následně bude pasport obce zpracován panem Ing. Neckářem.
- Starosta obce seznámil se špatným stavem obecního vleku, kdy je třeba opravit bočnice u
korby vleku. Na tomto se domluví s panem Milanem Křížem, který by vyhotovil prkna na
nové bočnice a kování by se nechalo udělat ve fa. GELSO Okříšky.
5)

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval za účast všem členů ZO a přítomným občanům obce a ukončil zasedání.
Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 11. zasedání ZO.
Příloha 2 – Rozpočet obce na rok 2020 (příjmy a výdaje).
Příloha 3 - Seznam dětí do 10 let.
Zápis vyhotovil Jiří Müller, DiS. dne: 18. listopadu 2019
Do sešitu zapsala - zapisovatel: Ing. Veronika Malá .....................................
Ověřovatelé: Michal Pavlík
Ing. František Smejkal

Starosta:

Jiří Müller st., DiS.

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

dne: ……………….

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 18.11.2019
Sňato dne:
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