Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK-1/2020

Výtisk jediný
Počet listů: 5

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 7.1.2020
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Krahulově

Čas konání:

od 18:00 do 19:00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Veronika Malá, Karel Vrzal.

Přítomna je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usnášení schopné.
PROGRAM:
1.

ÚVOD

Starosta obce přivítal přítomné zastupitele obce a zahájil zasedání ZO.
2.

STÁLÉ BODY

- Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl zapisovatelem pana Michala Pavlíka, a ověřovatele zápisu pana Jiřího Müllera
ml. a pana Ing. Františka Smejkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy či připomínky.
Hlasování
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 111/1 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, Michal Pavlík.
0
0

Usnesení č. 112/1 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
- Seznámení s činností OÚ:
Zaměstnanec Radim Bence ukončil pracovní poměr u obce k 31.12.2019. Do zaměstnání nastoupil
po ukončení pracovní neschopnosti od 2.1.20120 Milan Csicso. Na dohodu je dále zaměstnáván
Rostislav Pavlík k udržování obecních cest, chodníků a úklidu sněhu v zimním období, kdy toto
provádí ve dnech pracovního klidu, kdy tato služba není obstarávána obecním zaměstnancem z důvodu volna.
3.

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 10.12.2019 a schválení zápisu:

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

Seznámení se stavem novostavby chodníku u silnice č. III/40513.

Předsedající seznámil ZO se stavem novostavby chodníku u silnice č. III/40513, kdy tento chodník
byl již fa. KLEE předán obci s tím, že z každé strany chodníku bude ještě dodělán přejezdový můstek. V současné době se vyřizuje kolaudace chodníku.
Zastupitelstvo obce vzalo výše uvedené na vědomí.
c)

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 8,9,10/2019.

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 8, 9, 10/2019..
Zastupitelstvo obce vzalo rozpočtová opatření na vědomí.
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c)

Projednání žádosti o dotaci pro SDH Krahulov:

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí SDH Krahulov o dotaci na její provoz v roce 2020 ve
výši 30.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl schválit dotaci ve výši 30.000,-Kč na činnost SDH Krahulov v roce 2020.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 113/1 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
d)

Projednání návrhu akce vystoupení kapely Naživo v doprovodu s imitátorem
Liborem Pantůčkem:

Předsedající seznámil zastupitele s tím, že by v měsíci červnu v kulturním areálu „Na Hradišti“ vystoupila kapela Naživo s imitátorem Liborem Pantůčkem. V případě špatného počasí by se tato akce
uskutečnila v sále víceúčelové budovy OÚ. Přesné datum bude upřesněno. Vstupenka na vystoupení
by se pohybovala do 150,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s uspořádáním vystoupení kapely Naživo s imitátorem Liborem Pantůčkem, v průběhu měsíce června 2020 v kulturním areálu „Na Hradišti“, v případě špatného počasí
v sále víceúčelové budovy OÚ.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 114/1 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
e)

Seznámení s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na lesní oplocenku mezi
Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava a Obcí Krahulov:

Předsedající seznámil zastupitele s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace na lesní oplocenku
mezi Krajem Vysočina, se sídlem Žižkova 57, Jihlava a Obcí Krahulov. Výše dotace činí 37.200,Kč. Vyúčtování dotace musí proběhnout do 31.7.2020.
Zastupitelstvo obce vzalo výše uvedenou smlouvu na vědomí.
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f)

Seznámení se sběrem použitých rostlinných kuchyňských olejů a tuků:

Předsedající seznámil zastupitele se sběrem použitých rostlinných kuchyňských olejů a tuků, které
bude odebírat fa. ESKO-T s.r.o., následovně: V nejbližší době budou na OÚ Krahulov dodány kartičky na sběrné dvory fa. ESKO-T s.r.o., a to na každou nemovitost, která je trvale osídlená. Každý
kdo si tuto kartičku vyzvedne na OÚ, dostaví se s touto kartičkou na sběrný dvůr patřící pod fa.
ESKO-T s.r.o., kde si vyzvedne sběrnou nádobu o objemu 5 l, do které bude dávat tuky a oleje ze
smažení na pánvi, z fritézy, z nakládaných potravin, jako jsou sardinky, ovčí sýr, zelenina apod.. Po
naplnění tuto nádobu odevzdá na kterýkoliv sběrný dvůr a vezme si opět prázdnou nádobu.
Zastupitelstvo obce vzalo výše uvedené na vědomí.
g)

Seznámení s výsledkem inventarizace za rok 2019:

Předsedající navrhl tento bod odložit na příští zasedání ZO z důvodu nepřítomnosti předsedy inventurní komise.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s odložením tohoto bodu na příští zasedání ZO.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 115/1 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.

4.

PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ

1. Starosta obce seznámil zastupitele s žádostí SDH Krahulov o poskytnutí sponzorského daru do
tomboly na tradiční hasičský ples. Tento sponzorský dar navrhl dát v hodnotě 1.000,-Kč, formou
dárkových balíčků. S tímto souhlasili všichni přítomní zastupitelé.
2. Starosta obce dále seznámil zastupitele:
- s uspořádáním Tříkrálové sbírky, kterou organizuje Mgr. Lenka Vrzalová
- s účastí na Valné hromadě svazku Zásobování vodou, kdy vodné pro rok 2020 a to do 31.4.2020
bude stát 41,20 Kč za kubík a od 1.5.2020 bude stát vodné 39,20 Kč (z důvodu,že bude vodné zařazeno do 10 procentní daně, ze současných 15 procent).
- byl pořízen teleskopický žebřík a reproduktor, v současné době je objednána bruska na pilové řetězy.
3. Dále starosta seznámil zastupitele, že bude u OÚ zaveden klíčový režim.
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5)

ZÁVĚR

Starosta obce poděkoval za účast všem členů ZO a ukončil zasedání.

Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 1/2020 zasedání ZO
Zápis byl vyhotoven dne: 15. ledna 2020
Zapsal do sešitu: Michal Pavlík

dne: 7.1.2020

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

Přepsal: Jiří Müller, DiS.

Dne: 15.1.2020

…………………………...

Ověřovatelé:

Starosta:

Jiří Müller ml.

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

Ing. František Smejkal

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

Jiří Müller st., DiS.

Dne: 15.1.2020

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 15.1. 2020
Sňato dne:
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