Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 21/11/2020

Výtisk jediný
Počet listů:

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 24.11.2020
Místo konání:zasedací místnost Obecního úřadu
Čas konání:

od 18:00 do 19:00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Jiří Müller, ml..

Neomluveni:

0

PROGRAM:
1.

ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné zastupitele obce a dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zastupitelstvo obce je usnášení
schopné.
2.

STÁLÉ BODY

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

Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Ing. František Smejkal, Michal Pavlík,
Ing. Veronika Malá.
0
0
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Usnesení č. 180/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
b) Schválení programu
Návrh usnesení:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s programem jednání podle pozvánky na zasedání ZO a navrhl schválení tohoto programu.
Hlasování:
pro:

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

proti:
zdrželi se:

Usnesení č. 181/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
V současné době nemá Obecní úřad Krahulov žádného zaměstnance na trvalou smlouvu. V
Nyní využívá k úklidu obce, především k hrabání listí a posypovým pracím na dohodu o provedení
práce pana Rostislava Pavlíka. Odbornou práci u obce na dohodu o provedení práce vykonává Milan Kříž ml. společně s místostarostou Michalem Pavlíkem. Stále se hledá pracovník a to buď na
smlouvu nebo dohodu o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit u starosty obce. Lesní práce
provádí se svojí firmou Tomáš Klouda,který bude v nejbližší dob provádět kácení modřínů v lese
(nebezpečí pádu a poškození cizího majetku). Kácení se bude provádět po dohodě s lesním hospodářem Ing. Krejčím.
3)

BODY K PROJEDNÁNÍ
a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 13.10.2020:

Předsedající konstatoval, že všechny uložené úkoly byly splněny. Kontrolním výborem zastupitelstva obce to bylo potvrzeno.
b)
Projednání přílohy č. 20 ke smlouvě č. 226/07/98 z 9.11.1998 uzavřenou mezi Obec
Krahulov, jako objednatel na jedné straně, a ESKO-T s.r.o. Třebíč, jako zhotovitel na
druhé straně:
Předsedající seznámil zastupitele s přílohou č. 20 ke smlouvě č. 226/07/98 z 9.11.1998 uzavřenou
mezi Obec Krahulov, jako objednatel na jedné straně, a ESKO-T s.r.o. Třebíč, jako zhotovitel na
druhé straně, v které jsou uvedeny nové ceny za uložení odpadů na skládce TKO Petrůvky a ceny za
svoz a manipulaci s odpadovou nádobou. Předsedající konstatoval, že došlo k nárůstu cen oproti
roku 2020 cca. o 24.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje přílohu č. 20 ke smlouvě č. 226/07/98 z 9.11.1998 uzavřenou mezi
Obec Krahulov, jako objednatel na jedné straně, a ESKO-T s.r.o. Třebíč, jako zhotovitel na druhé
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straně, týkající se nových cen za uložení odpadů na skládce TKO Petrůvky a cen za svoz a
manipulaci s odpadovou nádobou.
Hlasování:
pro:
Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Ing. František Smejkal, Michal Pavlík,
Ing. Veronika Malá.
proti:
0
zdrželi se:
0
Usnesení č. 182/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c)

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 7, 8/2020:

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 7, 8/2020.
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 7, 8/2020.
d)

Projednání balíčků se sladkostmi pro děti na akci „MIKULÁŠ 2020“:

Přesedající sdělil, že v obci Krahulov je celkem 36 dětí ve věku do 12-ti let. Po shodě zastupitelů,
dal návrh na zhotovení balíčků se sladkostmi na akci „Mikuláš 2020“ v hodnotě 100,-Kč, které
bude Mikuláš, anděl a čert roznášet dětem do 12-ti let.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením balíčků se sladkostmi v hodnotě 100,-Kč, pro děti ve věku
12-ti let.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 183/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
e)

Seznámení a výběr projektanta na odkanalizování obce:

Předsedající seznámil zastupitele s třemi projektanty, kteří se zabývají projekty na odkanalizování
obcí. Jedná se - Ing. Kopeček, Ing. Průša, Ing. Čapek. Z těchto projektantů zastupitelstvem byl vybrán Ing. Čapek, který spolupracuje se společností VIPA Projekt, s.r.o., kdy tato společnost spolupracuje na projektech i s obcí Krahulov. Dále seznámil zastupitele s nabídkou od projektanta Ing.Čapka, kdy projekt vyjde cca na 500.000,-Kč s tím,že na pořízení projektu bude vyřízena projektantem dotace od KÚ KV.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce schvaluje pro vyhotovení projektu na odkanalizování obce projektanta Ing.
Čapka a pověřilo starostu obce, aby zadal projektovou dokumentaci na odkanalizování obce vybranému projektantovi.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 184/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
f)

Projednání výše poplatků vybíraných obcí na rok 2021 - poplatky ze psů, za svoz TKO fa.
ESKO-T, z ubytovací kapacity:

Předsedající seznámil zastupitele obce se zvedajícími se cenami za svoz TKO a dále připomněl zastupitelům současné ceny za svoz TKO – 450,-Kč/ za osobu, ze psů 100,-Kč/ za psa, a každého dalšího 150,-Kč, z ubytovací kapacity – 600,-Kč/ za osobu. Všechny ceny jsou uvedeny na
kalendářní rok. Dále navrhl stávající poplatky ponechat i pro rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s ponecháním poplatků za svoz TKO – 450,-Kč/ za osobu, ze psů 100,Kč/ za psa, a každého dalšího 150,-Kč, z ubytovací kapacity – 600,-Kč/ za osobu na rok 2021.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 185/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
h)

Návrh a schválení inventarizační komise pro rok 2020:

Předsedající seznámil zastupitele s plánem inventur na rok 2020 a dále navrhl jako předsedu
inventární komise pana Karla Vrzala, členy Ing. Veroniku Malou, Ing. Františka Smejkala, Michala
Pavlíka, Josefa Hekerleho a Ing. Bohdana Prokopa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje plán inventur pro rok 2020 s inventarizační komisí ve složení:
Předseda: Karel Vrzal.
Členové: Ing. Veronika Malá, Ing. František Smejkal, Michal Pavlík, Josef Hekerle, Ing. Bohdan
Prokop.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Ing. František Smejkal, Michal Pavlík,
Ing. Veronika Malá.
0
0
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Usnesení č. 186/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
g)
Projednání a schválení navrhovaného rozpočtu na rok 2021 a střednědobého rozpočtu
na roky 2022-2025:
Předsedající seznámil zastupitele s navrhovaným rozpočtem obce na rok 2021, který jim byl
předložen i v písemné formě. Rozpočet byl vyhotoven na částku 4.673.000,-Kč a to jak v příjmech
tak i výdajích. Jedná se o vyrovnaný rozpočet. Při tvorbě rozpočtu bylo přihlédnuto k příjmům z
roku 2020.
V rozpočtu jsou na rok 2021 zahrnuty následující akce:
- vybudování „Přechod pro chodce Krahulov“, jedná se o přechod u autobusové zastávky,
- vybudování „Parkovací stání a přechod pro chodce na silnici č. II/405“ jedná se o úpravy před
víceúčelovou budovou č.p. 41,
- oprava omítek v kostele sv. Petra v okovech,
- zadání projektu „Odkanalizování obce Krahulov“,
- zadání projektu „Vodovodní a plynová řád pro napojení stavební lokality „Na Stráni““,
- zadání projektu „Zázemí u fotbalového hřiště“.
Předsedající dále seznámil zastupitele obce s návrhem střednědobého výhledu rozpočtu obce
Krahulov na roky 2022 – 2025.
(Veškeré podklady k navrhovaného rozpočtu 2021 a střednědobého výhledu rozpočtu obce na roky
2022 – 2025, jsou vyvěšeny jako příloha č. 2 a 3 tohoto zápisu).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje navrhovaný rozpočet obce na rok 2021 a střednědobý rozpočet obce
na rok 2022-2025.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 187/11/2020 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ,
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
Připomínky:
Zastupitel pan Karel Vrzal připomněl jak to vypadá s „Pasportem obce Krahulov“.
Starostou mu bylo sděleno, že je to stále ve vyřizování u dopravního inženýra na PČR ÚO Třebíč.
Průběžně je vyjádření k tomuto pasportu urgováno.
Dále již na zasedání nebyly členy ZO vzneseny žádné připomínky, či návrhy k projednání. Z občanů nebyl na zasedání nikdo přítomen.
5) PŘIJETÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ
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Zastupitelstvo obce přijalo a schválilo veškerá usnesení z tohoto zasedání ZO Krahulov.
6) DISKUZE, ZÁVĚR
- Pan Karel Vrzal, člen zastupitelstva, upozornil na špatně nastavené pouliční osvětlení v ranních
hodinách a ve večerních hodinách.
- Starosta obce sdělil, že nechá upravit zapnutí a vypnutí pouličního osvětlení.
- Starosta obce seznámil zastupitele s následujícími věcmi:
Vzhledem k tomu, že žádný ze zastupitelů již neměl žádné dotazy, či připomínky, předsedající poděkoval za účast přítomným zastupitelům obce a ukončil zasedání v 19:00 h.
Z občanů obce nebyl na zasedání nikdo přítomen.

V případě zájmu jsou veškeré projednávané dokumenty uloženy k nahlédnutí na Obecním
úřadě Krahulov v době úředních hodin tj. každé pondělí od 18:00 h do 20:00 h.Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 19 zasedání ZO Krahulov.
Příloha 2 – Jmenný seznam dětí do 12-ti let.
Příloha 3 – Návrh rozpočtu obce Krahulov na rok 2021.
Příloha 3 – Návrh střednědobého rozpočtu obce Krahulov na roky 2022 - 2025.
Zápis byl vyhotoven dne: 29. listopadu 2020
Zapisovatel: Michal Pavlík

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

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

.hhu……………………………

Ověřovatelé: Karel Vrzal

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

Ing. Veronika Malá

Starosta:

Jiří Müller, DiS.

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

dne: 29. 11. 2020

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 29. 11. 2020
Sňato dne:
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