Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚ KRA-1-9/2019

Výtisk jediný
Počet listů: 5

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 3.9.2019
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., Ing. Veronika Malá,
Ing. František Smejkal, Karel Vrzal. Michal Pavlík.

Zastupitelstvo je usnášení schopné.
PROGRAM:
1.

ÚVOD

Starosta obce přivítal přítomné zastupitelky a zastupitele obce.
2.

STÁLÉ BODY

- Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:
Návrh usnesení:
Starosta navrhl určit zapisovatelkou paní Ing. Veroniku Malou, ověřovateli zápisu pana Ing. Františka Smejkala a pana Jiřího Müllera ml. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky.
Hlasování:
pro:

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

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 83/9 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
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- Schválení programu
Návrh usnesení:
Starosta navrhl schválení programu zasedání podle předložené pozvánky (viz. příloha č.1).
Hlasování:
pro:

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

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 84/9 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
- Seznámení s činností OÚ:
Zaměstnanec obce Milan CSICSO, je v současné době v pracovní neschopnosti, kterou si přivodil
pádem na hýžďe a bederní páteř. Dne 2.9.2019 byl přijat na dobu určitou do 31.12.2019 Radim
Bence. Zaměstnanci provádí práce po obci, prořezávání suchých a náletových dřevin, sečení trávy a
ostatní potřebné práce. Připravuje se provedení oplocenky u nově osázených stromků (duby, buky),
na kterou byla vyřízena dotace, dále se připravuje dosazování stromků v oplocence za ty, které se
neujmuly. Bude na to vyřizována dotace na KV, která činí 1 ks stromku = 9,-Kč. Na současné vysazené stromky byla získána dotace 1 ks stromku, mimo smrku = 12,-Kč.
3.

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 21.5.2019 a schválení zápisu:

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

Schválení výše odměny pro kronikářku obce:

Starosta navrhl výše odměny na částku 2.500,-Kč, za rok 2018. Proti tomuto nebyla vznesena žádná
námitka, nebo jiný návrh na výši odměny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pro kronikářku obce za rok 2018 odměnu ve výši 2.500,-Kč.
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Hlasování:
pro:

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

proti:

0

zdrželi se:

Karel Vrzal.

Usnesení č. 85/9 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c)

Seznámení s uzavřenou smlouvou mezi obcí Krahulov a fa. Bohuslav KLEE „Chodník

podél silnice č. III/4513“:
Starosta seznámil zastupitele se schválenou a podepsanou smlouvou. Zastupitelé obce vzali toto na
vědomí bez připomínek.
d)

Seznámení s uzavřenou smlouvou „Pronájem obecního rybníka“:

Starosta seznámil zastupitele s uzavřenou smlouvou mezi obcí Krahulov a panem Martinem Křížem
- „Pronájem obecního rybníka“. Zastupitelé obce vzali tuto smlouvu na vědomí bez připomínek.
e)

Seznámení s uzavřenou smlouvou „Pronájem obecního bytu“:

Starosta seznámil zastupitele s uzavřenou smlouvou mezi obcí Krahulov a paní Danou Krpounovou
- „Pronájem obecního bytu“. Zastupitelé obce vzali tuto smlouvu na vědomí bez připomínek.
f)

Schválení a projednání smlouvy mezi obcí Krahulov a KV se sídlem Jihlava „ O vý-

půjčce pozemků“:
Starosta předložil k projednání a schválení v zastupitelstvu obce smlouvu o výpůjčce na pozemky
ve vlastnictví obce Krahulov potřebné pro připravovanou stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/
23“. Jedná se o dočasný zábor pozemků obce Krahulov – část pozemku p.č. 5174 o výměře 112
m2, část pozemku p.č. 5270 o výměře 6 m2. Záměr o výpůjčce obecních pozemků byl zveřejněn
dne 9.8.2019 do 3.9.2019 na úřední desce.
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují „Smlouvu o výpůjčce“ pozemků ve vlastnictví obce

Krahulov - p.č.

5174 o výměře 112 m2, p.č. 5270 o výměře 6 m2, potřebných pro stavbu „II/405 Okříšky – křižovatka s I/23“, uzavřenu mezi Obcí Krahulov, se sídlem Krahulov 41, IČ 00377961 a Krajem Vysočina se sídlem Jihlava? Žižkova 57. .
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Hlasování:
pro:

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

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 86/9 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
4.

PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ

Starosta obce seznámil zastupitele s připravovaným zájezdem, dle harmonogramu schválených akcí
pro rok 2019, na vinobraní do Drnholce, který se bude konat dne 21.9.2019, a je třeba projednat
úhradu za autobus.
Návrh usnesení:
Po dohodě se zastupitelstvem obce starosta navrhl aby doprava autobusu byla plně hrazena obcí.
Hlasování:
pro:

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

Pavlík.
proti:

0

zdrželi se:

Ing. František Smejkal

Usnesení č. 87/9 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
- Starosta seznámil zastupitele, že v měsíci září 2019 a říjnu 2019 proběhne letecké snímkování
obce.
- Místostarosta společně s panem Ing. Bc. Karlem Vrzalem podali písemnou žádost na zpevnění příjezdové komunikace ke svým objektům ze strany od rodinného domu pana Františka Šarouna a
Zdeňka Přihody ml.. Pan Oldřich Zedníček podal též žádost o zpevnění příjezdové komunikace ke
své nemovitosti.
- Zastupitelstvo pověřilo starostu aby zjistil o jaké příjezdové pozemky se jedná (komunikace, zeleň, ostatní plocha atd.) a po tomto budou tyto žádosti předloženy na zasedání zastupitelstva obce.
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- Pan Karel Vrzal vznesl dotaz na provedení deratizace obce proti potkanům.
Zastupitelé pověřili starostu o zajištění deratizace obce.
-Paní Ing. Veronika Malá připomněla zastupitelům, že v měsíci říjnu by podle harmonogramu akcí
schválených na rok 2019, by se měla uskutečnit drakiáda, kdy tuto připraví za pomocí ostatních zastupitelů.
5)

ZÁVĚR

Závěrem starosta obce poděkoval všem zúčastněným členům ZO a ukončil zasedání.

Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 9. zasedání ZO

Zápis byl vyhotoven dne: 11. září 2019
Zapsala do sešitu: Ing. Veronika Malá

dne: 03.9.2019

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

Přepsal: Jiří Müller st., DiS.

dne: 11.9.2019

…………………………..

Ověřovatelé: Jiří Müller, ml.

dne:………………..

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

dne:………………..

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

Ing. František Smejkal
Starosta:

Jiří Müller st., DiS.

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 11.9. 2019
Sňato dne:
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