Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 24/3/2021

Výtisk jediný
Počet listů: 8

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 9. 3. 2021

Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 18:00 do 20:00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Neomluveni:

0

PROGRAM:
1.

ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné občany a zastupitele
obce a konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a tím je zastupitelstvo obce
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 Jiřího Müllera a pana Ing. Veroniku MaIou. K návrhu nebyly podány žádné připomínky ani protinávrhy.
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Hlasování:
pro:

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

proti:
zdrželi se:

Usnesení č. 208/3/2021 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:
ch) Projednání žádosti spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99 o koupi pozemku p.č. 1080/7
v k.ú. Krahulov o výměře m34 m2.
Projednání žádosti paní Jany Gajdošové, Krahulov 102 o koupi pozemku p.č. 1080/8, o
výměře 22 m2 v k.ú. Krahulov a o odkup části parcely p.č. 1080/3 o výměře cca. 50 m2
v k.ú. Krahulov.
i) Projednání přihlášky k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů spol. ESKO – T s.r.o. Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje program 24. zasedání ZO podle pozvánky s rozšířením o
body ch), i).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 209/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
Předsedající seznámil přítomné občany a zastupitele s tím, že v současné době nepracuje u
obce na trvalou smlouvu žádný zaměstnanec. Na dohodu o pracovní činnosti je u obce zaměstnán
Rostislav Pavlík, který je využíván k úklidu chodníků a obecních komunikací v zimním období a
dále Milan Kříž ml., který provádí veškeré práce spojené s údržbou obce, popřípadě v lese.

3)

BODY K PROJEDNÁNÍ
a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 21.1.2021:

Kontrolním výborem obce, byla provedena kontrola plnění usnesení ze zápisu ZO ze dne
21.1.2021, kdy bylo konstatováno, že všechny uložené úkoly byly splněny.
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b)

Projednání žádosti o dotaci SDH Krahulov na rok 2021:

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí SDH Krahulov o dotaci na její provoz na rok
2021 ve výši 20.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl schválit dotaci ve výši 20.000,-Kč na činnost SDH Krahulov na rok 2021.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 210/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c)
Projednání žádosti o finanční příspěvek na poskytování služeb Centrum pro zdravotně
postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč:
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021
pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na rok 2021 pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 211/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
d)
Projednání oznámení Jitky a Josefa Jahodových, Krahulov 90 o vybudování stání pro
vozidla na soukromém pozemku:
Předsedající seznámil zastupitele s oznámením podaným od Jitky a Josefa Jahodových,
Krahulov 90, kteří si chtějí vybudovat dvě stání pro motorové vozidlo p.č. 976/4 v k.ú. Krahulov, a
to odděleně od sebe, podle přiložené situační mapky, kdy oba tyto pozemky jsou v jejich vlastnictví.
Vzhledem k těmto dvěma stáním, je třeba k nim zajistit příjezd a to snížením obrubníky u chodníku,
který je ve vlastnictví obce Krahulov, vede kolem silnice č. II./405, kdy náklady s tímto spúojeníé
bude hradit žadatel.
Dále přesedající seznámil zastupitele obce s vybudováním zpevněné plochy na zahradě u jejich
domu na p.č. 976/3 v k.ú. Krahulov, která bude betonová.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov nemá námitek s vybudováním stání pro dvě motorová vozidla na p.č.
p.č. 976/4 v k.ú. Krahulov, která jsou odděleně od sebe a jsou na pozemku ve vlastnictví žadatele.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí se snížením obrubníků u chodníku v prostoru vybudovaných stání
za podmínek, že náklady s tímto spojené bude hradit žadatel.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a nemá námitek proti žádosti o vybudování zpevněné plochy na
zahradě p.č. 976/3 v k.ú. Krahulov, která bude betonová a je ve vlastnictví žadatele.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 212/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
e)
Projednání žádosti Moniky a Josefa Kobielových o vybudování zpevněné příjezdové
komunikace k jejich novostavbě:
Předsedající seznámil zastupitele s žádosti Mgr. Moniky a Bc. Josefa Kobielových o vybudování zpevněné příjezdové komunikace k jejich novostavbě, která je postavena na p.č. 983/3 v k.ú.
Krahulov. Současná příjezdová komunikace je již ve špatném stavu, kdy se po ní nedá bezpečně
jezdit. Tuto komunikaci navrhují vybudovat s asfaltovým povrchem či z betonových panelů,
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov souhlasí s vybudováním zpevněné příjezdové komunikace k
novostavbě RD rodiny Kobielových, který stojí na p.č. 983/3 v k.ú. Krahulov s tím, že se nechá odhadnout na kolik by vyšly jednotlivé varianty a podle ceny se rozhodne z čeho bude tato komunikace zhotovena. Komunikace bude zhotovena pouze k RD rodiny Kobielových.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 213/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
f)

Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 1/2021.
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1/2021.
Zastupitelstvo obce Krahulov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.
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g)
Projednání žádosti Jaroslavy Havlíčkové o prominutí nájemného z pohostinství č.p. 41
za dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného nařízením vlády ČR:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s žádostí pí. Jaroslavy Havlíčkové o prominutí
nájemného z pohostinství č.p. 41 za dobu nouzového stavu vyhlášeného nařízením vlády ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje prominutí nájemného z pohostinství č.p. 41 v Krahulově
pronajímateli Jaroslavě Havlíčkové za období nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR, který trvá
od 5.10.2020 a to až do jeho ukončení, nejpozději však do 31.3.2021, kdy pí Jaroslavě Havlíčkové
byla na základě její výpovědi ze smlouvy o pronájmu pohostinství, tento pronájem pohostinství
ukončen. Jedná se o prominutí nájemného za období šesti kalendářních měsíců, ve výši 1000,-Kč
za kalendářní měsíc, jak je uvedeno ve Smlouvě v článku III. v bodě 3.3.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 214/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.

h)

Projednání a schvalování nové OZ vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu:

Předsedající seznámil zastupitele se zněním nové OZ vyhlášky obce Krahulov č. 1/2021, o
místním poplatku z pobytu, kterou následně projednali.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje Obecné závaznou vyhlášku č. 1/2021, o místním poplatku
z pobytu.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 215/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
ch)
Projednání žádosti paní Jany Gajdošové, Krahulov 102 o koupi pozemku p.č. 1080/8,
o výměře 22 m2 v k.ú. Krahulov a o odkup části parcely p.č. 1080/3 o výměře cca. 50 m2
v k.ú. Krahulov.
Projednání žádosti spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99 o koupi pozemku p.č.
1080/7 v k.ú. Krahulov o výměře 34 m2:
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Předsedající seznámil zastupitele s žádosti paní Jany Gajdošové, Krahulov 102 o koupi pozemku p.č. 1080/8, o výměře 22 m2 v k.ú. Krahulov a o odkup části parcely p.č. 1080/3 o výměře
cca. 50 m2 v k.ú. Krahulov a předložil jim k nahlédnutí mapu s vyznačenými parcelami.
Dále předsedající seznámil zastupitele s žádosti spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov
99, zastoupenou jednatelkou Janou Gajdošovou o koupi pozemku p.č. 1080/7 v k.ú. Krahulov o výměře 34 m2 a předložil jim k nahlédnutí mapu s vyznačenou parcelou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov odkládá projednání žádosti paní Jany Gajdošové, Krahulov 102 o
koupi pozemku p.č. 1080/8, o výměře 22 m2 v k.ú. Krahulov a o odkup části parcely p.č. 1080/3 o
výměře cca. 50 m2 v k.ú. Krahulov a žádosti spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99, zastoupenou jednatelkou Janou Gajdošovou o koupi pozemku p.č. 1080/7 v k.ú. Krahulov o výměře 34
m2 s tím, že se tyto žádosti budou projednávat na dalším zastupitelstvu obce, kdy se před rozhodnutím zastupitelé seznámí se stavem na místě samém.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 216/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
i)
Projednání přihlášky k mobilnímu svozu nebezpečných odpadů spol. ESKO – T s.r.o.
Třebíč:
Předsedající seznámil zastupitele s nabídkou jarního a podzimního mobilního svozu nebezpečných odpadů spol. ESKO – T s.r.o. Třebíč pro rok 2021.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje pouze jarní mobilní svoz nebezpečných odpadů
spol. ESKO – T s.r.o. Třebíč v roce 2021.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 217/3/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
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4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ,
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
- Starosta obce seznámil zastupitele obce s následujícím:
1) Svazek obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách zadal vypracování hydrologické studie k
posílení vodních zdrojů pro zásobování obcí Krahulov, Hvězdoňovice, Okříšky, Číchov, Petrovice.
2) S akcí „Čistá Vysočina“, která byla naplánována v roce 2021 na den 17.4.2021, kdy proběhne dle
aktuální koronavirové situace v k.ú. Krahulov.
4) Se svozem bioodpadů, který od 1.3.2021 bude opět pravidelný tj. 1x za 14 dní.
5) S uzavřenou smlouvou mezi obcí Krahulov a spol. AliS, spol. s r.o. Česká Lípa o poskytnutí softwaru KEO4 Evidence obyvatel a volby za částku 5.500,-Kč.
6) S uzavírkou silnice v Okříškách na ulici Nádražní vzhledem k budování kanalizace a ČOV a její
objízdnou trasou, kdy termín uzavírky je od 07:00 h dne 1.4.2021 do 20:00 h dne 15.9.2021.
7) S výskytem ptačí chřipky v kraji Vysočina.
8) S výpovědí podanou Jaroslavou Havlíčkovou z nájemní smlouvy uzavřené na prostory pohostinství na adrese č.p. 41 v obci Krahulov a nájemní smlouvy uzavřené na prostory prodejny smíšeného
zboží na adrese č.p. 41 v obci Krahulov, kdy obě smlouvy jsou vypovězeny k 31.3.2021.
Na zasedání nebyly vzneseny dále již žádné připomínky či návrhy k projednání od zastupitelů obce či přítomných občanů.
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, předsedající poděkoval za účast přítomným zastupitelům obce a občanům a ukončil zasedání v 20:00 h.
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.
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Zápis byl vyhotoven dne: 11. března 2021

Zapisovatel: Michal Pavlík

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

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………

Ověřovatelé: Jiří Müller ml.

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

Ing. Veronika Malá

Starosta:

Jiří Müller, DiS.

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

dne: 11. 3. 2021

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 11. 3. 2021
Sňato dne:
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