Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚ KRA-

/ 2019

Výtisk jediný
Počet listů: 9

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 5. 2. 2019
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 18:00 do 20:20 hodin

Přítomni:

Jiří Müller st. DiS., Mgr. Veronika Botoňková, Jiří Müller ml.,
Karel Vrzal

Omluveni:

Michal Pavlík, Ing. František Smejkal, Ing. Veronika Malá

Neomluveni:

0

Hosté:

Drahoslava Johnová, František John, Bc. Pavel Fleischmann, Monika Jílková,
Jana Řezáčová, Jana Gajdošová, Pavel Linduška

Zastupitelstvo je usnášení schopné.

PROGRAM:

1.

ÚVOD

Na úvod starosta obce přivítal přítomné ZO a hosty.

2.

STÁLÉ BODY

- Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:

Návrh usnesení:
Předsedající navrhl určit zapisovatelkou paní Mgr. Veroniku Botoňkovou, ověřovateli zápisu pana
Jiřího Müllera ml. a pana Karla Vrzala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
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Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal,

proti:

0

zdrželi se:

0

Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu pana Jiřího Müllera ml. a pana Karla Vrzala, zapisovatelkou paní Mgr. Veroniku Botoňkovou.

Usnesení č. 30/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

- Schválení programu

Návrh usnesení:
Předsedající navrhl program zasedání dle předložené pozvánky, s doplněním o bod i) žádost od
Jany Gajdošové o umístění směrových cedulí „Penzion pro seniory“.

Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 31/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

- Seznámení s činností OÚ:

- Zhodnocení práce obecních zaměstnanců (L. Žampa, R. Pavlíček, M. Csicso):
V současné době se již dokončuje stahování pokácených stromů z obecního lesa. Též v případě sněžení probíhá odklízení sněhu z chodníků.
- aktuální stav obecní pokladny; pohyb financí na kontech obce
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3.

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 8. 1. 2018 a schválení zápisu:

Všechny uložené úkoly byly splněny.

b)

Pasport obce a dopravní značení:

Dne 9. 1. 2019 proběhlo seznámení se s dopravním značením na místě samém v obci s dopravním
inženýrem z ÚO DI Třebíč por. Bc. Jiřím Plačkem. Bylo dohodnuto, že v obci bude namísto dopravního značení zóna 30 umístěno dopravní značení nejvyšší povolená rychlost 30 Km/h.
Dále se souhlasí s umístěním zpomalovacích prahů do jednosměrné ulice, která navazuje na silnici
směrem k vlakovému nádraží a Hvězdoňovicím a na místní komunikaci vedoucí k Penzionu pro seniory.

Návrh usnesení:
Osazení dopravním značením nejvyšší povolená rychlost 30 Km/h na místních komunikacích:
komunikace vedoucí směrem k Penzionu pro seniory; jednosměrná místní komunikace vedoucí
směrem k vlakovému nádraží; obecní komunikace vedoucí ke kostelu; obecní komunikace u kostela
(u transformátoru).
Osazení dopravním značením spolu se zpomalovacím prahem na obecní komunikaci vedoucí směrem k Penzionu pro seniory, na jednosměrné místní komunikaci vedoucí směrem k vlakovému nádraží.

Hlasování:
Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,

pro:

Karel Vrzal
proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 32/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

c)

Projednání termínu akce „SETKÁNÍ SENIORŮ“:

Pan starosta navrhl termín na den 30. 3. 2019. Na setkání bude hrát muzikant pan Nosek.
ZO tento termín vzali na vědomí.
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d)

Projednání akce „Čistá Vysočina“:

Návrh usnesení:
ZO schvaluje zapojení obce do akce „Čistá Vysočina“, která proběhne v termínu od 8. 4. do
21. 4. 2019. Termín, ve kterém se této akce obec zúčastní, bude dodatečně upřesněn.

Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal.

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 33/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

e)

Projednání žádosti pana Lhotáka:

Návrh usnesení:
ZO nemá žádných námitek k přístavbě dřevěné pergoly dle předloženého požadavku s nákresem u
rekreační chaty č. 2 u rybníku Steklý v k. ú. Krahulov, majitele pana Lhotáka.

Hlasování:
Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,

pro:

Karel Vrzal.
proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 34/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

f)

Projednání smlouvy o poskytnutí dotace pro SDH Krahulov:

Návrh usnesení:
ZO schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace pro SDH Krahulov“, ve výši 30.000,-Kč
na rok 2019.
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Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 35/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

g)

Schvalování předsedy, místopředsedy a členů rady Mikroregionu Třebíčsko:

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje předsedu, místopředsedu a další členy rady právnické osoby
Mikroregion Třebíčsko, dobrovolného svazku obcí, IČ: 70939641, se sídlem Masarykovo nám. č. p.
116/6, Vnitřní město, 674 01 Třebíč, a to v tomto složení:.
Předseda – Miloš Hrůza, místostarosta města Třebíče
Místopředseda – Čestmír Linhart, starosta městyse Stařeč
a tyto další členy rady svazku
Oldřich Špaček, starosta obce Čechočovice
Ing. Otakar Maštera, starosta obce Kožichovice
Jiří Müller, starosta obce Krahulov
Miluše Roupcová, starostka obce Mastník
Bohumír Vostal, starosta obce Okřešice
Ing. Zbyněk Procházka, starosta obce Střítež
Břetislav Česnek, starosta obce Trnava

Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 35/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.
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h)

Projednání žádosti o poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč:

Návrh usnesení:
ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč v částce 3.000,-Kč a pověřuje starostu
obce k uzavření darovací smlouvy s Nemocnicí.

Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 36/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

ch)

Seznámení s projektem „Výstavba nového chodníku podél silnice vedoucí směrem na
obec Hvězdoňovice“

Předsedající seznámil přítomné ZO s projektem „Výstavba nového chodníku podél silnice vedoucí směrem na obec Hvězdoňovice“, jehož realizace byla vyčíslena na částku 2.024.158,- Kč.
Pro tyto účely se připravuje dotace, která bude zveřejněna v průběhu měsíce března 2019, a to až do
výše 95 % z nákladů, kdy bude záležet na získaných bodech z uznatelných položek.

ZO tuto informaci bere na vědomí.

i)

Seznámení s územní studií v lokalitě „Na stráni“ (za Krejčovými) a projednání rozhod-

nutí záměru prodeje stavebních míst:

Předsedající seznámil přítomné ZO s vypracovanou územní studií v lokalitě „Na stráni“ (za Krejčovými) s tím, zda rozhodnou o záměru prodeje stavebních míst v této lokalitě. Jedná se o 5 stavebních míst o rozloze 1 stavebního místa cca. 1.000 m2.
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Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu, aby zajistil geodetické zaměření jednotlivých stavebních míst v lokalitě „Na
stráni“, a to podle územní studie, a následně tyto nechal zaevidovat na Katastrálním úřadě Třebíč.
Poté bude rozhodnuto o záměru prodeje stavebních míst v této lokalitě.

Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal.

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 37/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

i)

Projednání žádosti o umístění směrových cedulí „Pension pro seniory“:

Předsedající seznámil přítomné ZO s žádosti o umístění směrových cedulí „Penzion pro seniory“,
kterou podala paní Jana Gajdošová. Jedná se o umístění dvou směrových cedulí, které budou umístěny na pozemku pana Josefa Jahody, Krahulov č. p. 90. ZO po předložení této žádostí s nákresem
cedulí a jejich umístěním, proti tomuto nemá žádných námitek, pokud tyto cedule budou osazeny
dle požadavku dopravního inženýra z ÚO PČR Třebíč (tzn. „Cedule musí být umístěny od středové
osy komunikace ve vzdálenosti nejméně 15 metrů.“).

ZO výše uvedené vzalo na vědomí.

4)

PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ:

- od členů ZO

- p. Karel Vrzal vznesl dotaz, jak probíhá jednání s panem Ing. Jaroslavem Sedláčkem ve věci navezení hlíny s kamenem na hráz rybníka v zadní části u jeho rekreační chaty.
Starosta obce sdělil, že s panem Ing. Jaroslavem Sedláčkem v této záležitosti jednal s tím, že v roce
2019 si nechá zkolaudovat chatu, upraví terén před chatou a v případě, že ZO bude trvat na odstranění hráze, nechá tuto odbagrovat a odvézt. Starosta dále navrhl odložit jednání ve výše uvedené
záležitosti na další zastupitelstvo obce, a to vzhledem ke stavu přítomných ZO.
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ZO s tímto návrhem souhlasí.

- p. Karel Vrzal podal návrh na úpravu (vymalování) interiéru kostela.

Návrh usnesení:
ZO pověřuje pana Karla Vrzala jednáním ve věci zajištění studie úprav interiéru kostela, s vydáním
povolení k vymalování vnitřní části kostela.

Hlasování:
pro:

Jiří Müller st. DiS., Jiří Müller ml., Mgr. Veronika Botoňková,
Karel Vrzal.

proti:

0

zdrželi se:

0

Usnesení č. 38/4 bylo Zastupitelstvem schváleno.

- p. Karel Vrzal vznesl dotaz na údržbu veřejného osvětlení.

- Starosta obce k tomuto sdělil, že firma Elektro Klíma provedla v průběhu měsíce ledna 2019
opravu veřejného osvětlení s tím, že se jim všechna světla nepodařilo zprovoznit pro nedostatek
předřadníků (světlo pod kostelem u Homolků, světlo ve štítu domu p. Filippiho, světlo na rohu stodoly p. Vanče). Světlo u silnice před domem p. Jahody bude reklamováno. Oprava výše uvedeného
osvětlení bude firmou Elektro Klíma provedena podle jejích časových možností.

- Starosta obce seznámil ZO s provedením deratizace obce p. Havlíkem dne 6. 2. 2019

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

Seznam příloh:
Příloha 1 – Pozvánka na 4. zasedání ZO
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Zápis byl vyhotoven dne: 12. února 2019

Zapisovatel: Mgr. Veronika Botoňková dne: 12. 2. 2019

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

Ověřovatelé: Jiří Müller

dne: 12. 2. 2019

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

Karel Vrzal

dne: 12. 2. 2019

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

Jiří Müller st., DiS.

dne: 12. 2. 2019

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

Starosta:

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 12. 2. 2019
Sňato dne:
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