Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚ KRA-1-10/2019

Výtisk jediný
Počet listů: 5

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 8.10.2019
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu v Krahulově

Čas konání:

od 18:00 do 19:30 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

Ing. Veronika Malá.

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:
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou pana Jiřího Müllera ml., ověřovateli zápisu pana Karla
Vrzala 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.
0
0

Usnesení č. 88/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.

1

- 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., Karel Vrzal, Michal Pavlík,
Ing. František Smejkal
0
0

Usnesení č. 89/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
- Seznámení s činností OÚ:
Zaměstnanec obce Milan CSICSO je od 5.9.2019 v pracovní neschopnosti, od 2.9.2019 do
31.12.2019 byl přijat do pracovního poměru Radim Bence. V současné době probíhá úklid po obci.
3.

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 3.9.2019 a schválení zápisu:

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

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1,2,3,4,5,6,7 /2019:

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1,2,3,4,5,6,7 /2019:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1-7/2019.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 90/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c)

Seznámení se smlouvou uzavřenou mezi Obcí Krahulov a KS a údržbou
silnic Vysočiny „Podmínky provádění stavebních prací v silničním pozemku
a tělese a užívání silniční stavby“:

Předsedající seznámil zastupitele se smlouvou uzavřenou mezi Obcí Krahulov a KS a údržbou silnic Vysočiny „Podmínky provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční stavby“. Tato smlouva souvisí s budováním nového chodníku podél silnice č. III./40513.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí smlouvu uzavřenou mezi Obcí Krahulov a KS a údržbou silnic
Vysočiny „Podmínky provádění stavebních prací v silničním pozemku a tělese a užívání silniční
stavby“.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 91/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
d)

Projednání vybudování vodovodního a plynového řádu ke stavebním pozemkům v
lokalitě „Na Stráni“, (tato lokalita se nachází za Krejčovými):

Předsedající seznámil zastupitele s předběžnou cenovou nabídkou od Ing. Jitky Svobodové na
provedení projektové dokumentace venkovního řádu STL plynovodu a vodovodu, která činí
96.000,-Kč bez DPH.
Dále seznámil zastupitelstvo, že k vybudování těchto sítí je třeba nejdříve nechat geodeticky zaměřit polohopis a výškopis obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřilo starostu se zadáním projektové dokumentace vodovodního a plynového řádu na lokalitu „Na Stráni“ paní Ing. Jitce Svobodové, podle nabídky.
Zastupitelstvo obce dále pověřilo starostu s objednáním zaměření výškopisu a polohopisu obce.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 92/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
e)

Předložení zprávy o provedené kontrole pokladních dokladů předsedou
Finančního výboru:

Předsedající předložil zastupitelstvu Zprávu o kontrole pokladních dokladů, která byla provedena
předsedou Finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí předloženou Zprávu o kontrole pokladních dokladů, provedenou předsedou Finančního výboru, bez výhrad.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 93/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
f)

Projednání žádosti od spol. IFRE a.s., Blahoslavova 91/15, Třebíč zastoupená prokuris
tou 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 zastoupenou
prokuristou Martinem Benáčkem – souhlas s výmazem předkupního práva (pozemky p.č. st. 234
a p.č. 993/27 v k.ú. Krahulov. Kdy se jedná o pozemek p.č. st. 234, na kterém je postavený pension
pro seniory č.p. 110 a dále o pozemek p.č. 993/27, kdy se jedná o pozemek kolem pensionu č,p.
110.
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl odložit tento bod na příští zasedání, na žádost některých zastupitelů, kdy není
zcela známá hranice pozemku č.p. 993/27 s hranicí pozemku č.993/28, patřící do vlastnictví Obce
Krahulov.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 94/10 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
g)

Příprava rozpočtu obce na rok 2020:

Předsedající seznámil zastupitele se současným stavem rozpočtu, kdy na rok 2019 se bude
schvalovat rozpočet ve stejné výši jak se schvaloval na rok 2019 t,j, 4.000.000,-Kč. Vyzval zastupitele, aby na příští zasedání v listopadu si připravili návrhy na akce, které by měly být zaneseny v
rozpočtu obce.
Zastupitelé vzali výše uvedené na vědomí.
4.

PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ

- Starosta obce podal zastupitelům informaci o uskutečněném zájezdu na ‚Drnholecké vinobraní‘,
kdy tohoto zájezdu se zúčastnilo celkem 49 občanů. Doprava byla zajištěna prostřednictvím
TREDOS , spol. s r.o.. Cena autobusu byla cca. 10.000,-Kč. Zájezd byl účastníky hodnocen kladně.

4

5)

ZÁVĚR

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

Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 10. zasedání ZO

Zápis vyhotovil Jiří Müller, DiS. dne: 17. října 2019
Do sešitu zapsal - zapisovatel: Jiří Müller ml. .....................................
Ověřovatelé: Michal Pavlík

Starosta:

dne:………………..

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

Karel Vrzal

dne:………………..

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

Jiří Müller st., DiS.

dne: ……………….

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 17.10.2019
Sňato dne:
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