Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 16/6/2020

Výtisk jediný
Počet listů: 8

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 9. 6. 2020
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, Ing. Veronika Malá,
Michal Pavlík, Jiří Müller ml.

Omluveni:

0

Neomluveni:

0

Předsedající konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a Zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
PROGRAM:
1.

ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné ZO a hosty.
2.

STÁLÉ BODY

a) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou paní Ing. Veroniku Malou a ověřovateli zápisu pana
Michala Pavlíka a pana Ing. Františka Smejkala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy,
nebo připomínky.
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Hlasování:
pro:

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

proti:
zdrželi se:

Usnesení č. 137/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
b) Schválení programu
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl doplnění programu - bodu c) o rozpočtové opatření č. 4/2020 a dále program o
následující body:
n) Projednání pověření starosty se schvalováním rozpočtových opatřeních.
o) Projednání žádosti o příspěvek na provoz Linky bezpečí.
p) Projednání a schválení smluv s Vodárenskou a.s. o dodávce pitné vody.
Následně předsedající navrhl schválení programu zasedání podle předložené pozvánky s
doplněnými výše uvedenými body.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 138/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
Obecní zaměstnanec Milan Csicso v současné době pracuje u obce již na Dohodu o provedení práce, která v roce 2020 nepřesáhne 300 hodin. Nyní má ještě oddělat 50 h. V současné době je
v pracovní neschopnosti. Jeho pracovní smlouva skončila k 31.3.2020. Bude se hledat náhrada buď
na smlouvu nebo dohodu o provedení práce. Zájemci se mohou hlásit u starosty obce.
Dále u obce postupně od 1.5.2020 a 1,6.2020 začali pracovat na dohodu studenti, kteří se
starají vzhled obce (sekání trávy, pletí záhonů, úklid ulic, chodníků, popřípadě práce v lese).
3)

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 10.3.2020:
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Předsedající konstatoval, že všechny uložené úkoly byly splněny. Zastupitelstvo obce a to Kontrolní
výbor toto odsouhlasilo.
b)
Projednání schválení obce do zařazení území obce Krahulov do územní působnosti
MAS Podhorácko:
Předsedající vysvětlil zastupitelům důležitost zařazení obce Krahulov s jejím katastrálním územím
do působnosti MAS Podhorácko.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje zařazení území obce Krahulov do územní působnosti MAS
Podhorácko na programové období 2021 až 2027.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 139/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
c)

Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 1, 2, 3, 4 /2020:

Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 1, 2, 3, 4 /2020:
Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4 /2020.

d)
Projednání nabídky MěÚ Třebíč o uzavření Smlouvy o využívání služeb útulku pro
opuštěná zvířata:
Předsedající seznámil zastupitele s nabídkou MěÚ Třebíč na uzavřené smlouvy mezi MěÚ Třebíč a
Obcí Krahulov, kdy se jedná o Smlouvou o využívání služeb útulku pro opuštěná zvířata. Dále je
seznámil s cenovou nabídkou za tyto služby.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje uzavření Smlouvy o využívání služeb útulku pro opuštěná zvířata
mezi Obcí Krahulov a MěÚ Třebíč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá,
Jiří Müller ml., Michal Pavlík.
0
0
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Usnesení č. 140/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
e)
Projednání žádosti p. Jaroslavy Havlíčkové o prominutí nájemného z pohostinství č.p. 41 za dobu „Nouzového stavu“ vyhlášeného Vládou ČR.
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s žádostí pí. Jaroslavy Havlíčkové o prominutí nájemného z pohostinství č.p. 41 za dobu „Nouzového stavu“ vyhlášeného Vládou ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prominutí nájemného z pohostinství č.p. 41 v Krahulově pronajímateli Jaroslavě Havlíčkové za období „Nouzového stavu“ vyhlášeného Vládou ČR, který trval od
13.3.2020 do 17.5.2020, zpětně za období tří měsíců březen 2020, duben 2020, květen 2020, ve výši
1.000,-Kč za kalendářní měsíc, jak je to uvedeno ve Smlouvě v článku III. v bodě 3.3.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 141/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
f)

Projednání nového návrhu na úpravu přechodu pro chodce u autobusové zastávky:

Předsedající seznámil zastupitele s novým návrhem na úpravu přechodu pro chodce u autobusové
zastávky, s její předběžnou cenou 350.000,-Kč (rozšíření chodníku 200.000,.-Kč, nové obruby
50.000,-Kč, osvětlení přechodu 100.000,-Kč), s plánkem umístění přechodu a se stanoviskem dopravního inženýra PČR ÚO Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje předložený nový návrh na úpravu přechodu pro chodce u autobusové
zastávky a s její předběžnou cenou 350.000,-Kč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 142/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
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g)

Seznámení a odsouhlasení výsledku inventury za rok 2019:

Předsedající předložil zastupitelům podklady od provedené inventarizace majetku obce za
rok 2019. Dále předal slovo předsedovi inventární komise panu Karlu Vrzalovi, který zastupitele
seznámil s výsledkem inventarizace majetku za rok 2019 s tím, že návbrh na odpis majetku předloží
na dalším zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelé obce vzali výše uvedené na vědomí.
h)

Seznámení s výsledkem kontroly VZP ČR:

Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem kontroly VZP ČR, která proběhla dne 20.4.2020, kdy
byly kontrolovány odvody na zdravotním pojištění za období od 1.8.2017 do 31.3.2020. Kontrolou
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Zastupitelé obce vzali výše uvedené na vědomí.
i)
Seznámení s uzavřenou smlouvou mezi Obcí Krahulov a Krajem Vysočina o zřízení
služebnosti (věcné břemeno na odtok povrchní vody uloženého pod silnicí č. III.40513) v rámci realizace nového chodníku:
Předsedající seznámil zastupitele se Smlouvou o zřízení služebnosti uzavřenou mezi Krajem Vysočina, se sídle v Jihlavě, Žižkova 57 a Obcí Krahulov, se sídlem Krahulov 41, týkající se věcného
břemene na odtok povrchní vody uloženého pod silnicí č. III/40513, vybudovaného v rámci realizace nového chodníku u silnice č. III/40513 vedoucí směrem na Hvězdoňovice.
Zastupitelé obce vzali výše uvedené na vědomí.
j)
Seznámení se stavem akce vystoupení kapely Naživo v doprovodu s imitátora
Libora Pantůčka.
Předsedající seznámil zastupitele, že tato akce byla zrušena a v případě zájmu, bude s kapelou
jednáno o náhradním termínu na rok 2021.
Zastupitelé obce vzali výše uvedené na vědomí.
k)

Návrh a schválení výběrové komise pro rok 2020:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje výběrovou komisi pro rok 2020 ve složení: Jiří Müller st. DiS., Karel
Vrzal, Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá, Jiří Müller ml., Michal Pavlík.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 143/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
l)
Projednání závěrečného účtu Svazku Zásobování vodou se sídlem v Okříškách a
zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019:
Předsedající předložil zastupitelům k seznámení závěrečný účet Svazku Zásobování vodou se sídlem v Okříškách se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku Zásobování vodou se sídlem v
Okříškách a zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Usnesení č. 144/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
m)
Projednání závěrečného účtu Svazku Mikroregion Třebíčsko a zprávy o
přezkoumání hospodaření za rok 2019:
Předsedající předložil zastupitelům k seznámení závěrečný účet Svazku Mikroregion Třebíčsko se
zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet Svazku Mikroregion Třebíčsko se zprávu o
přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Usnesení č. 145/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
n)

Projednání pověření starosty se schvalováním rozpočtových opatřeních:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Krahulov, ke schvalování rozpočtových opatření v
plném rozsahu.
Usnesení č. 146/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
o)

Projednání žádosti o příspěvek na provoz Linky bezpečí:

Přesedající seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s..
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce neschvaluje finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s..
Usnesení č. 147/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
p)

Projednání a schválení smluv s Vodárenskou a.s. o dodávce pitné vody:

Předsedající předložil zastupitelům k seznámení Smlouvy o dodávce pitné vody na odběrná místa
Krahulov č.p. 41, Krahulov č.p. 47, Krahulov – kostel, Krahulov – kulturní areál, které se budou
uzavírat mezi VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova 1172 a
Obcí Krahulov, Krahulov 41.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření Smlouvy o dodávce pitné vody
č. 07/70174029, č. 07/70174073, č. 07/70174041, č. 07/70174057 mezi VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova 1172 a Obcí Krahulov, Krahulov 41.
Usnesení č. 148/6/2020 bylo Zastupitelstvem obce schváleno.
4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ,
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
Nebyly vzneseny ZO ani občany obce žádné návrhy k projednání.
5) PŘIJETÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Zastupitelstvo obce přijalo a schválilo veškerá usnesení z tohoto zasedání ZO Krahulov.
6) DISKUZE, ZÁVĚR
- Starosta obce seznámil zastupitele s následujícími věcmi:
s přijatou dotací na obnovu lesa od Kraje Vysočina v celkové výši 229.425,-Kč,
s kolaudací nového chodníku podél silnice č. III./40513,
s auditem provedeným Krajem Vysočina dne 1.6.2020,který proběhl bez závad,
s návrhem na vybudování pergoly (přístřešku před víceúčelovou budovou č.p. 41),
s umístěním měřičů rychlosti na silnici II./405 v obci Krahulov (1x měřič zachycující rz a rychlost
projíždějícího vozidla, napájený solárními panely, umístěný ve směru jízdy od Třebíče a 1x měřič
ukazující pouze rychlost s nápisem zpomal, napájený el. kabelem, umístěným u zastávky autobusu
ve směru jízdy od Okříšek),
s podanou dotací z programu Obnovy venkova Vysočiny 2020 na částku 127.000,-Kč.
- Pan Karel Vrzal vznesl dotaz jak to vypadá s Pasportem značení místních komunikací.
- Starostou mu bylo odpovězeno, žer v současné době to bylo předěláno a vráceno zpět k posouzení
na PČR ÚO Třebíč dopravnímu inženýrovi.
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Vzhledem k tomu, že již nebyly vzneseny žádné jiné dotazy, 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 16 zasedání ZO Krahulov

Zápis byl vyhotoven dne: 12. června 2020

Zapisovatel: Ing. Veronika Malá

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

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………

Ověřovatelé: Michal Pavlík

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

Ing. František Smejkal

Starosta:

Jiří Müller st., DiS.

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

dne: 12. 6. 2020

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 12. 6. 2020
Sňato dne:
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