Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 26/6/2021

Výtisk jediný
Počet listů: 8

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 15. 06. 2021
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 19:00 do 20:00 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:

0

Neomluveni:

0

PROGRAM:
1.

ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné zastupitele obce. Dále
konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zastupitelstvo obce je usnášení schopné.
2.

STÁLÉ BODY

a) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele:
Návrh usnesení:
Předsedající navrhl určit zapisovatelem pana Jiřího Müllera ml. a ověřovateli zápisu pana
Michala Pavlíka a pana Karla Vrzala. K návrhu nebyly podány žádné připomínky ani protinávrhy.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Ing. František Smejkal, Michal Pavlík,
Jiří Müller, ml..
0
0
1

Usnesení č. 234/6/2021 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:
k) Seznámení s rozpočtovým opatřením č. 4/2021.
l) Schvalování prodeje stavebních parcel v lokalitě „Na Stráni“ v k.ú. Krahulov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje program 26. zasedání ZO podle pozvánky s rozšířením
programu o bod k) a l).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 235/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s tím, že v současné době začínají u obce pracovat na dohodu o pracovní činnosti studenti, kterým skončil školní rok maturitou. V měsíci srpnu
by měl k obci nastoupit na dohodu o pracovní činnosti Josef Pata, který by pak dále u obce chtěl
pracovat na smlouvu.

3)

BODY K PROJEDNÁNÍ
a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 11.5.2021:

Starosta obce doložil Kontrolnímu výboru obce Krahulov, splnění všech úkolů, které mu
byly uloženy usnesení ze zápisu ZO ze dne 9.3.2021, kdy následně bylo výborem konstatováno, že
všechny uložené úkoly byly splněny.
b)

Seznámení s rezignací podanou zastupitelkou obce Ing. Veronikou Malou na mandát
zastupitele obce a předsedy Kontrolního výboru:

Předsedající seznámil zastupitele s podanou žádostí na rezignaci zastupitelky a předsedy
Kontrolního výboru paní Ing. Veronikou Malou.
Zastupitelé vzali tuto rezignaci na vědomí.
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c)

Seznámení s Nájemní smlouvou na pohostinství uzavřenou mezi Obcí Krahulov a spol.
TREMARKET, s.r.o. Pocoucov:

Předsedající seznámil zastupitele s Nájemní smlouvou na pohostinství uzavřenou mezi Obcí
Krahulov a spol. TREMARKET, s.r.o. Pocoucov, kteří k této smlouvě neměli žádných připomínek.
d)

Seznámení s Nájemní smlouvou na prodejnu potravin uzavřenou mezi Obcí
Krahulov a spol. TREMARKET, s.r.o. Pocoucov:

Předsedající seznámil zastupitele s Nájemní smlouvou na prodejnu potravin uzavřenou mezi
Obcí Krahulov a spol. TREMARKET, s.r.o. Pocoucov, kteří k této smlouvě neměli žádných připomínek.
e)

Projednání Smlouvy o výpůjčce pozemku podanou pí. Janou Gajdošovou na
pozemek p.č. 1080/8 o výměře 22 m2, v k.ú. Krahulov:

Předsedající seznámil zastupitele se Smlouvou o výpůjčce pozemku podanou pí. Janou
Gajdošovou na pozemek p.č. 1080/8 o výměře 22 m2, v k.ú. Krahulov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov souhlasí se Smlouvou o výpůjčce pozemku podanou pí. Janou
Gajdošovou na pozemek p.č. 1080/8 o výměře 22 m2, v k.ú. Krahulov, s tím, že tuto smlouvu lze
podepsat až po zveřejnění záměru a uplynutí stanovené doby.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 236/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
f)

Projednání Smlouvy o výpůjčce pozemku podanou jednatelkou pí. Janou
Gajdošovou za spol. Penzion pro seniory, s.r.o. na pozemek p.č. 1080/7 o
výměře 34 m2, v k.ú. Krahulov:

Předsedající seznámil zastupitele se Smlouvou o výpůjčce pozemku podanou jednatelkou
pí. Janou Gajdošovou za spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99, 675 21 na pozemek p.č.
1080/7 o výměře 34 m2, v k.ú. Krahulov.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov souhlasí se Smlouvou o výpůjčce pozemku podanou jednatelkou pí. Janou Gajdošovou za spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99, 675 21 na pozemek
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p.č. 1080/7 o výměře 34 m2, v k.ú. Krahulov s tím, že tuto smlouvu lze podepsat až po zveřejnění
záměru a uplynutí stanovené doby.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 237/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
g)

Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi EG.D, a.s. a Obcí Krahulov:

Předsedající seznámil zastupitele s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene č.: JI014330071049/001-ADS uzavřenou mezi Obcí Krahulov, se sídlem Krahulov m41, 675 21, IČ:
00377961 a EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 a s geometrickým plánem pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č.:
JI-014330071049/001-ADS mezi Obcí Krahulov, se sídlem Krahulov m41, 675 21, IČ: 00377961 a
EG.D, a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černé Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 238/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
h)

Projednání a schvalování Závěrečného účtu obce Krahulov za rok 2020, účetní
závěrky obce Krahulov za rok 2020 a zprávy o přezkumu hospodaření obce Krahulov
za rok 2020:

Předsedající seznámil zastupitele s účetní závěrkou obce Krahulov za rok 2020, závěrečným
účtem obce Krahulov za rok 2020 a zprávou o přezkumu hospodaření obce Krahulov za rok 2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Krahulov za rok 2020 – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Krahulov za rok 2020 – bez výhrad.
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o přezkoumání hospodařen za rok 2020 - bez výhrad.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

Jiří Müller st. DiS., Karel Vrzal, Michal Pavlík, Ing. František Smejkal,
Jiří Müller, ml..
0
0
4

Usnesení č. 239/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
ch)

Seznámení se Závěrečným účtem a Zprávou o přezkoumání hospodaření za
rok 2020 svazku Mikroregion Třebíčsko:
Předsedající předložil zastupitelům k seznámení závěrečný účet a zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2020 svazku Mikroregion Třebíčsko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za
rok 2020 svazku Mikroregion Třebíčsko.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 240/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
i)

Seznámení se Závěrečným účtem a Zprávou o přezkoumání hospodaření za
rok 2020 svazku Zásobování vodou se sídlem v Okříškách:
Předsedající předložil zastupitelům k seznámení závěrečný účet a zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2020 svazku Zásobování vodou se sídlem v Okříškách.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za
rok 2020 svazku Zásobování vodou se sídlem v Okříškách.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 241/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
j)

Seznámení se Závěrečným účtem a Zprávou o přezkoumání hospodaření za
rok 2020 Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči.

Předsedající předložil zastupitelům k seznámení závěrečný účet a zprávu o přezkoumání
hospodaření za rok 2020 Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči.
Návrh usnesení:
5

Zastupitelstvo obce bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o přezkoumání hospodaření za
rok 2020 Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 242/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
k)

Seznámení se schváleným rozpočtovým opatřením č. 4/2021:
Předsedající seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 4/2021.
Zastupitelstvo obce Krahulov bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021.

l)

Schvalování prodeje stavebních parcel v lokalitě „Na Stráni“ v k.ú. Krahulov:

Předsedající seznámil zastupitele s výsledkem zasedání Výběrové komise o přidělení jednotlivých parcel v lokalitě Na Stráni vybraným zájemcům.
Jedná se o následující přidělení parcel vybraným zájemcům:
1. parcela č. 5093/5 o výměře 1009 m2 - Lukáš Jílek, bytem Krahulov 101, Ing. Jana Jílková,
bytem Třebíč Václavské nám. 1015/11.
2. parcela č. 5093/3 o výměře 991 m2 – Ing. Bohdan Prokop, Bc. Sylva Prokopová Kuthanová, oba
bytem Krahulov 49.
3. parcela č. 5093/4 o výměře 1038 m2 – Vladimír Škarvada, bytem Čechočovice 4, Ing. Tereza
Kotlanová, bytem Přibyslavice, Kolonka 161.
4. parcela č. 5093/6 o výměře 988 m2 – Martin Kříž, bytem Krahulov 30, Ing. Anna Křížová, bytem
Nové Sady 76, okr. Žďár n/Sáz..
5. parcela č. 5093/2 o výměře 1399 m2 – Mgr. Marek Lorenc, bytem Krahulov 80.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje prodej parcel následujícím zájemcům:
1. parcela č. 5093/5 o výměře 1009 m2 - Lukáš Jílek, bytem Krahulov 101, Ing. Jana Jílková,
bytem Třebíč Václavské nám. 1015/11.
2. parcela č. 5093/3 o výměře 991 m2 – Ing. Bohdan Prokop, Bc. Sylva Prokopová Kuthanová, oba
bytem Krahulov 49.
3. parcela č. 5093/4 o výměře 1038 m2 – Vladimír Škarvada, bytem Čechočovice 4, Ing. Tereza
Kotlanová, bytem Přibyslavice, Kolonka 161.
4. parcela č. 5093/6 o výměře 988 m2 – Martin Kříž, bytem Krahulov 30, Ing. Anna Křížová, bytem
Nové Sady 76, okr. Žďár n/Sáz..
5. parcela č. 5093/2 o výměře 1399 m2 – Mgr. Marek Lorenc, bytem Krahulov 80.
Hlasování:
pro:
proti:

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

0

Usnesení č. 243/6/2021 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
4) PŘIJETÍ PŘIPOMÍNEK A NÁVRHŮ K PROJEDNÁNÍ,
od členů ZO a ostatních občanů přítomných na zasedání ZO:
- Starosta obce seznámil zastupitele obce s uspořádáním dětského dne, který proběhl den 5.6.202 od
14:00 h u rybníka na hřišti, kde byl pro děti připraven program: různé hry, aquazorbing, malování
na obličej. Zas to vše byly děti odměněny. Za toto uspořádání patří poděkování všem kteří se podíleli na přípravě aa konání dětského dne.
Od zastupitelů obce nebyly na zasedání vzneseny dále již žádné připomínky či návrhy k
projednání. Z občanů zde nebyl nikdo přítomen.
5) PŘIJETÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Zastupitelstvo obce přijalo a schválilo veškerá usnesení přijaté na tomto zasedání ZO
Krahulov.
6) DISKUZE, ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil do diskuze, předsedající poděkoval za účast přítomným zastupitelům obce 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 26 zasedání ZO Krahulov.
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Zápis byl vyhotoven dne: 23. června 2021

Zapisovatel: Jiří Müller ml.

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

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………

Ověřovatelé: Michal Pavlík

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

Karel Vrzal

Starosta:

Jiří Müller, DiS.

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

dne: 23. 6. 2021

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 23. 6. 2021
Sňato dne:
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