fgkhtObecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 23/1/2021

Výtisk jediný
Počet listů:

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 27.1.2021

Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 18:00 do 19:30 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Jiří Müller, ml., Ing. Veronika Malá.

Neomluveni:

0

PROGRAM:
1.

ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné zastupitele obce a
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 pana Ing. Františka Smejkala. K návrhu nebyly podány žádné připomínky ani protinávrhy.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 199/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
b)

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s programem jednání podle pozvánky na zasedání ZO a navrhl tento program doplnit o následující body:
h) Projednání zapojení se do akce „Čistá Vysočina 2021“.
ch) Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Krahulov a
spol. CETIN a.s., zastoupenou na základ plné moci spl. SOLARHUNTER s. r.o, Třebíč.
i) Projednání žádosti o finanční dar pro Nemocnici Třebíč..
Dále předsedající navrhl rozšířit bod f) o seznámen s rozpočtovým opatřením č. 11/2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje program 23. zasedání ZO podle pozvánky s rozšířením
bodu f) a doplněním programu o body h), ch), i).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 200/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
Příloha č. 1
c) Seznámení s činností OÚ:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s tím, že v současné době nepracuje u obce na
trvalou smlouvu žádný zaměstnanec. Nyní využívá k úklidu, především sněhu z chodníků a posypovým pracím na dohodu o provedení práce pana Rostislava Pavlíka. V případ potřeby prohrnutí místních komunikací toto provádí místostarosta pan Michal Pavlík.
3)

BODY K PROJEDNÁNÍ
a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 10.12.2020:

Kontrolním výborem obce, byla provedena kontrola plnění usnesení ze zápisu ZO ze dne
10.12.2020, kdy bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly byly splněny.
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b)
Projednání návrhu na uzavření smlouvy o zřízení budoucího věcného břemene na pozemku p.č. 5147 v k.ú. Krahulov, mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a Obcí Krahulov:
Předsedající seznámil zastupitele s návrhem smlouvy č. 10400179920/003 a mapou umístění
distribuční soustavy – kabelové vedení NN, vedené přes pozemek p.č. 5147 v k.ú. Krahulov, který
je v majetku Obce Krahulov (jedná se o pozemek, nacházející se před vlečkovým přejezdem u křižovatky silnice vedoucí na nádraží ČD a účelové komunikace vedoucí na ADW). Nabízená cena za
uzavření věcného břemene činí 1.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje Smlouvu č. 1040017992/003 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene uzavřenou mezi Obcí Krahulov, se sídlem Krahulov 41, 675 21 Okříšky, IČ:
00377961 a E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, 370 01, IČ:
28085400 s tím, že cena za uzavření věcného břemene bude navýšena na částku 3.000,-Kč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 201/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c)

Projednání žádosti o finanční dar pro Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč:

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021
Diecézní charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč, se sídlem L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, IČ:
44990260, kdy pracovníci této charity navštěvují i občany obce Krahulov, kteří tuto péči potřebují a
zažádali si o ni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2021 Diecézní
charitě Brno, Oblastní charitě Třebíč, se sídlem L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč, IČ: 44990260, ve
výši 3.000,-Kč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 202/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
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d)
Projednání Smlouvy o vkladu majetku „Prodloužení vodovodního řádu pro RD“ do
Svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách:
Přesedající seznámil zastupitele se stavem akce „Prodloužení vodovodního řádu pro RD –
Krahulov“, kdy v současné době se vyřizují podklady pro zkolaudování vodovodního řádu. Ke kolaudaci je též třeba vyjádření Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Třebíč, která se vyjadřuje k provozování vodovodního řádu. Záměr vkladu majetku do hospodaření dobrovolného svazku
obcí Zásobování vodou Okříšky, byl zveřejněn v souladu s § 39/1 z.č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecním zřízení), v platném znění, dne 10.1.2021, kdy k němu mohly být dány připomínky do
26.1.2021 do 17:00 h. Do této doby nebyly žádné připomínky podány.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje, po provedení kolaudace, předání prodlouženého
vodovodního řádu vybudovaného na p.č. 981/1, 981/3, 981/20 v k.ú. Krahulov v délce 44,10 m s
odbočkami k hydrantu v délce 0,43 m, v celkové ceně 52.529,-Kč, do hospodaření Svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky, formou Smlouvy o vkladu
majetku.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 203/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
e)
Projednání výše vybíraných poplatků obcí (prodej majetku - dřevo, atd., půjčování
majetku - pivní set, chlazení, kuchyňka, sál, atd.):
Předsedající seznámil zastupitele s vybíranými poplatky za prodej majetku obce, či jeho vypůjčování občanům obce, kdy je třeba tyto poplatky opětovně projednat a stanovit jejich výši.
Následně byly zastupitelstvem poplatky projednány a dán návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Palivové dřevo
400,- Kč/m3
Traktor
300,-Kč/Mh
Řidič traktoru
100,-Kč/h
Traktor + řidič + vlek
500,-Kč/h
Vlek za traktor 9 t, 3 t
100,-Kč/den
Křovinořez + obsluha
250,-Kč/h
Mot. sekačka s poj. + obsluha 250,-Kč/h
Motorová pila + obsluha
250,-Kč/h
*Sál OÚ (krátkodobý nájem, nejdéle na 12 h)
*Sál OÚ (dlouhodobý nájem, 12 h a více)
*Kuchyňka (kompletně vybavená)
Posilovna

150,-Kč/h, občané obce nehradí
300,-Kč/24 h občané obce, 800,-Kč/den ostatní
200,-Kč/24 h (půjčuje se pouze k sálu)
30,-Kč/h, občané obce nehradí
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Kopírování černobílé
Kopírování barevné
Kulturní zařízení na Hradišti
Kulturní zařízení na Hradišti
Kulturní zařízení na Hradišti

2,-Kč/1x za A4
4,-Kč/1x za A4
500,-Kč/24 h, včetně energií, pouze pro občany obce,
soukromá drobná akce
1.000,-Kč/24 h + odebraná energie, pro ostatní občany
4.000,-Kč/24 h + odebraná energie, pro ostatní občany
veřejná kulturní akce koncert apod. (nejdéle 24 h)

Chladící zařízení na pivo s dvěma pípami
Pivní set (stůl + dvě lavice)
Známka na psa

100,-Kč/24 h, pouze pro občany obce
50,-Kč/24 h, pouze pro občany obce

30,-Kč/kus

Poznámka:
* Organizace působící na území obce a které mají sídlo na území obce, mohou zažádat o prominutí
poplatku za nájem a energie, kdy zastupitelstvo obce může rozhodnout o prominutí tohoto poplatku.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 204/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
Příloha č. 2

f)

Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 10/2020 a č. 11/2020.

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 10/2020 a č. 11/2020, s jejich
rozpočtovými změnami a důvodnými zprávami.
Zastupitelstvo obce Krahulov bere na vědomí rozpočtová opatření se změnami a důvodnými
zprávami č. 10/2020 a č. 11/2020.

g)

Projednání a schválení výběrové komise pro rok 2021

Předsedající navrhl, aby ve výběrové komisi pro rok 2021, byli všichni členové zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje výběrovou komisi pro rok 2021 v tomto složení:
Předseda: Jiří Müller, Dis.,
Místopředseda: Michal Pavlík
Členové: Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá, Karel Vrzal, Jiří Müller ml.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 205/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
Příloha č. 3
h)

Projednání zapojení se do akce „Čistá Vysočina 2021“:

Předsedající seznámil zastupitele s akcí ČISTÁ VYSOČINA vyhlášenou Krajem Vysočina
pro rok 2021, kdy již proběhne XII. Ročník a to ve dnech 12. - 25. dubna 2021. D8le sdělil, že
obce, které byly již do této akce přihlášeny v roce 2020, se nemusí opětovně přihlašovat, postačí potvrdit pouze jejich účast na této akci v roce 2021 a vyzvednout si potřebný materiál na MěÚ v Třebíči. Akce bude probíhat s ohledem na současný stav koronavirové pandemie.
Zastupitelé obce vzali informaci o akci „Čistá Vysočina“ na vědomí, a souhlasí se zapojením obce do této akce.
ch)
Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí
Krahulov a spol. CETIN a.s., zastoupenou na základ plné moci spol. SOLARHUNTER s.r.o,
Třebíč:
Předsedající seznámil zastupitele s obsahem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Obcí Krahulov a spol. CETIN a.s., zastoupenou na základ plné moci spol.
SOLARHUNTER s. r.o., Třebíč, kdy se jedná o umístění podzemního komunikačního vedení - optického kabelu na pozemku p.č. 5289/1 a 5306 v k.ú. Krahulov, které jsou v majetku obce Krahulov
( jedná se o pozemku před Hasičskou zbrojnicí).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
uzavřenou mezi Obcí Krahulov, se sídlem Krahulov 41, 675 21 Okříšky, IČ: 00377961 a spol. CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063, zastoupenou na
základě plné moci spol. SOLARHUNTER s. r.o., se sídlem Sadová 829/1, Horní-Domky, 674 01
Třebíč, IČ: 06452671 s tím, že cena za uzavření věcného břemene bude navýšena na částku 3.000,Kč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 206/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
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i)

Projednání žádosti o finanční dar pro Nemocnici Třebíč:

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru na rok 2021
Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje poskytnutí finančního daru pro Nemocnici Třebíč,
příspěvkovou organizaci, Purkyňovo nám. 133/2, 674 01 Třebíč, IČ: 00839396, ve výši 3.000,-Kč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 207/1/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ,
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
- Zastupitel p. Karel Vrzal požádal, zda by bylo možné předsunout světlo pouličního osvětlení, které se nachází vedle autobusové zastávky u kontejnerů na komunální odpad, jelikož toto svítí pouze
na kontejnery a již jenom částečně na ulici.
- Starosta p. Jiří Müller sdělil, že o toto požádá spol. Elektro Klíma, která provádí údržbu veřejného
osvětlení v obci.
- Starosta obce seznámil zastupitele obce s následujícím:
1) Na Mikroregionu Třebíčsko, dobrovolném svazku obcí, který se konal dne 16.12.2020, bylo dohodnuto, že kalendáře na rok 2022 budou s tématikou fotografií, kdy se bude jednat o fotografie z
obce – pohled ze starší doby + současný pohled (pokud někdo z občanů takovéto fotografie vlastní,
může je zapůjčit OÚ).
2) Na Svazku obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách, který se konal dne 15.12.2020, byla
sdělena cena pro rok 2021 za 1 m3 vody 42,45 Kč (tato bude záviset na dani, která bude na vodné
platit v roce 2021), V případ, že y daň byla 15 procentní, cena vody za 1 m3 by byla nižší.
3) S povinností vydat v roce 2021 novou obecně závaznou vyhlášku o odpadech a to vzhledem k
tomu, že od 1.1.2021 vyšel v platnost balíček zákonů upravující oblast odpadkového hospodářství.
4) S povinností vydat co nejdříve novou obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích a to
vzhledem k tomu, že dne 1.1.2021 nabyl účinnost z. č. 609/2020 Sb., kterým se novelizuje z. č.
565/1990 Sb. O místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
5) S podanou žádostí na uplatnění slevy za uložení komunálních odpadů na skládce Petrůvky,
provozovanou spol. ESKO-T na rok 2021.
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6) S provedenou kontrolou u obce ze strany OSSZ Třebíč na úseku plnění povinnosti v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného, důchodového pojištění atd., která neshledala žádných závad, či nedostatků.
7) S vyhlášením Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat dne 8. a 9.
října 2021.
8) s provedenými opravami v roce 2020, kdy se jednalo o opravu veřejného osvětlení, traktoru, traktoru na trávu a opravu křovinořezu (sekačky), (tyto podklady budou přílohou č. 4 k zápisu). Dále
seznámil s nákupem věcí na OÚ v roce 2020 (příloha č. 5 k zápisu).
9) S nákupem sad tašek na tříděný odpad (o objemu 40 l taška žlutá – plasty, modrá – papír, zelená
– láhve). Bylo nakoupeno celkem 90 ks sad tašek (1 sada = 3 ks tašek) v hodnotě jedné sady 42,30
Kč, celková částka 3.807,-Kč. Tyto tašky se budou podle potřeby dávat zdarma občanům obce
Krahulov.
Z občanů nebyl na zasedání nikdo přítomen.
5) PŘIJETÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Zastupitelstvo obce přijalo a schválilo veškerá usnesení z tohoto zasedání ZO Krahulov.
6) DISKUZE, ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil do diskuze, a ze strany zastupitelů nebyly žádné
dotazy, či připomínky, předsedající poděkoval za účast přítomným zastupitelům obce a ukončil zasedání v 19:30 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 23 zasedání ZO Krahulov.
Příloha 2 – Tabulka poplatků vybíraných obcí Krahulov.
Příloha 3 – Seznam členů výběrové komise pro rok 2021.
Příloha 4 – Seznam provedených oprav obecního majetku za rok 2020.
Příloha 5 – Seznam nákupu obecního materiálu v roce 2020.
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Zápis byl vyhotoven dne: 1. února 2021

Zapisovatel: Michal Pavlík

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

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………

Ověřovatelé: Karel Vrzal

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

Ing. František Smejkal

Starosta:

Jiří Müller, DiS.

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

dne: 1. 2. 2021

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 1. 2. 2021
Sňato dne:
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