Obecní úřad Krahulov
Krahulov 41, 675 21 Okříšky

Čj. OÚK- 34/4/2022

Výtisk jediný
Počet listů: 9

Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Krahulov
konaného dne 19. 4. 2022
Místo konání:

zasedací místnost Obecního úřadu

Čas konání:

od 18:00 do 19:30 hodin

Přítomni:

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

Omluveni:
Neomluveni:
PROGRAM:
ÚVOD

Předsedající před zahájením zasedání přivítal všechny přítomné občany a zastupitele obce a
konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a zastupitelstvo je usnášení schopné.
1.

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 Karla Vrzala. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, nebo
připomínky.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 315/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
b)

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné zastupitele s programem jednání podle pozvánky na zasedání ZO,
kterou každý zastupitel obdržel sedm dni předem a navrhl tento program doplnit o následující body:
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l) Projednání cenové nabídky na ořez 16 líp rostoucích u komunikace vedoucí ke kostelu spol. Práce
jako na kostele s.r.o.
m) Projednání žádosti o finanční dar spol. DIANA Třebíč o.p.s. pečovatelské službě.
n) Projednání žádosti Jany Gajdošové o pronájem části pozemku p.č. 1080/3 o výměře cca. 50 m2
v k.ú. Krahulov.
o) Projednání žádosti spol. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o uzavření účelové komunikace k Parnému mlýnu z důvodu opravy žel. mostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje program 34. zasedání ZO podle pozvánky s doplněnými
body l), m), n), o).
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 316/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c) Seznámení s činností OÚ:
Předsedající seznámil přítomné zastupitele s prací obecního zaměstnance Josefa Paty, který průběžně provádí úklid obce a práce kterými jej pověří starosta, nebo místostarosta obce. Též provádí
práce v lese (pálení, kácení menších stromů, odvětvování atd.). Dále seznámil zastupitele, že již
byla ukončena těžba stromů v lese společností Lesy Beskydy, a.s.. Dále zde bude probíhat těžba
stromů panem Tomášem Kloudou. Ze strany zastupitelů nebyly k tomuto vzneseny žádné dotazy či
připomínky.
3)

BODY K PROJEDNÁNÍ

a)

Kontrola plnění usnesení ze zasedání ZO ze dne 8.3.2022:

Starosta obce seznámil obecní zastupitele se splněním všech úkolů, které mu byly uloženy usneseními ze zápisu ZO ze dne 8.3.2022, kdy následně bylo předsedou kontrolního výboru konstatováno,
že všechny uložené úkoly byly splněny.
b)

Projednání žádosti o podporu Linky bezpečí, z.s..

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o podporu Linky bezpečí, z.s. a to poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,-Kč. Dále seznámil zastupitele s tím co poskytuje Linka bezpečí, z.s.
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje poskytnutí finančního daru spol. Linka bezpečí, z.s..
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 317/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
c)

Projednání žádosti o finanční příspěvek na poskytování služeb Centra pro
zdravotně postižení kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč.

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o finanční příspěvek na poskytování služeb Centra pro
zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje poskytnutí finančního příspěvku na poskytování služeb
Centra pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s., pracoviště Třebíč.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 318/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
d)

Projednání žádosti p. Františka Čonky o pronájem obecního pozemku p.č. 1080/3 v
k.ú. Krahulov za účelem vjezdu na pozemek p.č. 51 v k.ú. Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Františka Čonky, bytem Krahulov 4, o pronájem části
obecního pozemku p.č. 1080/3 v k.ú. Krahulov za účelem vjezdu na pozemek p.č. 51 v k.ú.
Krahulov, který je ve vlastnictví manželů Čonkových.
Tuto část pozemku p.č. 1080/3 v k.ú. Krahulov za účelem vjezdu na jejich pozemek p.č. 51 v k.ú.
Krahulov (do stodoly), mohou přejíždět bezúplatně, jelikož vjezdy na soukromé pozemky občanů
přes obecní pozemky jsou všechny bezúplatné.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 1080/3 v k.ú.
Krahulov za účelem vjezdu na pozemek p.č. 51 v k.ú. Krahulov, který je ve vlastnictví manželů
Čonkových.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 319/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
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e)

Projednání žádosti Penzionu pro seniory, s.r.o. Krahulov o koupi pozemku p.č.
1080/7 v k.ú. Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s žádosti Penzionu pro seniory, s.r.o. Krahulov 99, o koupi pozemku p.č. 1080/7 v k.ú. Krahulov, o výměře 34 m2 a předložil jim katastrální mapu s vyznačením
pozemku. Dále zastupitelům sdělil, že v současné době na tento pozemek má jednatelka Penzionu
pro seniory Jana Gajdošová sepsanou s obcí Smlouvu o výpůjčce tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje prodej pozemku p.č. l080/7 v k.ú. Krahulov o výměře 34
m2 spol. Penzion pro seniory, s.r.o. Krahulov 99.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 320/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
f)

Projednání žádosti pí. Jany Gajdošové o koupi pozemku p.č. 1080/8 v k.ú. Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s žádosti pí. Jany Gajdošové o koupi pozemku p.č. 1080/8 v k.ú.
Krahulov o výměře 22 m2 a předložil jim katastrální mapu s vyznačením pozemku. Dále zastupitelům sdělil, že v současné době na tento pozemek má Jana Gajdošová sepsanou s obcí Smlouvu o
výpůjčce tohoto pozemku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje prodej pozemku p.č. l080/8 v k.ú. Krahulov o výměře 22
m2 Janě Gajdošové.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 321/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
g)

Projednání žádosti o stanovisko k zřízení sociální služby a její finanční podpoře
podaného spol. SENIORKA Krahulov, z.ú. se sídlem Krahulov 99.

Předsedající seznámil zastupitele s žádosti spol. SENIORKA Krahulov, z.ú., se sídlem Krahulov 99.
o stanovisko k zřízení sociální služby a její finanční podpoře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov souhlasí se zřízením sociální služby spol. SENIORKA Krahulov, z.ú..
Tuto službu bude podporovat obdobně jako ostatní takovéto služby, kdy bude záležet na tom, v jaké
výši a nebo zda vůbec této službě přiznají nějakou finanční podporu.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 322/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
h)

Projednání žádosti EG.D, a.s., Brno, zastoupenou spol. Elprojekty, s.r.o., Velké
Meziříčí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro trvalé uložení
inženýrských sítí do místní komunikace v místech zv. „Na Stráni“ v k.ú. Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s žádosti spol. EG.D, a.s., Brno, zastoupenou spol. Elprojekty,
s.r.o., Velké Meziříčí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro trvalé uložení inženýrských sítí do místní komunikace v místech zv. „Na Stráni“ v k.ú. Krahulov. Dále zastupitele seznámil se Smlouvou č. JI-001030073129/001-ELPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na
výše položený el. kabel do místní komunikace v místech zv. Na Stráni.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov souhlasí s trvalým uložením inženýrských sítí do místní komunikace
v místech zv. „Na Stráni“ v k.ú. Krahulov. Dále souhlasí se Smlouvou č. JI-001030073129/001ELPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 323/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
ch)

Projednání Kupní smlouvy mezi Obcí Krahulov a Tomášem Kloudou na pozemek
p.č. 5268 v k,ú. Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele se zněním Kupní smlouvy na koupi p.č. 5268, lesní pozemek o
výměře 2995 m2 v k.ú. Krahulov, která bude uzavřena mezi Obcí Krahulov, jako prodávající a Tomášem Kloudou, jako kupujícím. Tato smlouva je na částku 60.000,-Kč s tím, že kupující uhradí
Návrh na vklad do katastru nemovitostí se správním poplatkem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje Kupní smlouvu na pozemek p.č. 5268 v k,ú. Krahulov
sepsanou mezi Obcí Krahulov a Tomášem Kloudou, bytem Přibyslavice, Na Návsi 175, 675 21.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 324/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
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i)

Projednání dodatku k Smlouvě o vkladu majetku uzavřené mezi Obcí Krahulov a
Svazkem obcí Zásobování vodou se sídlem v Okříškách ze dne 2.3.2021.

Tento bod byl zastupitely obce odložen do další zastupitelstva.
j)

Projednání nabídek po vyjití záměru na pronájem pohostinství a prodejny potravin
v obci Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s tím, že na pronájem obchodu potravin nedošla žádná nabídka.
Předsedající dále seznámil zastupitele, že na provoz pohostinství byla podána jediná nabídka a to
Zlatou Špičákovou, trvale bytem Třebíč, Tkalcovská 1062/7, v současné době bytem Krahulov 77.
Dále předsedající předložil zastupitelům ke schválení Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství
sepsanou mezi Obcí Krahulov a Zlatou Špičákovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje Nájemní smlouvu na pronájem pohostinství sepsanou mezi
Obcí Krahulov a Zlatou Špičákovou.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 325/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
k)
Seznámení s žádostí Bc. Pavla Fleischmanna o podání vysvětlení k bodům e), f) ze Zasedání ZO ze dne 8.2.2022.
Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Bc. Pavla Fleischmanna o podání vysvětlení k bodům e),
f), které se projednávaly na Zasedání ZO dne 8.2.2022, týkající se žádosti o odkoupení pozemku
panem Ing. Bc. Karlem Vrzalem, p.č. 5023 o výměře 2642 m2 a p.č. 5269 o výměře 4050 m2, obě v
k.ú. Krahulov. V těchto bodech došlo k chybnému zapsání hlasování pro, proti, při přepisování zápisu ze sešitu, kam se tento zápis píše prvotně, do originálu zápisu psaného v počítači.
Tento zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 8.2.2022 byl dodatečně opraven, oprava byla provedena ručně v původním zápise a byla předložena ke schválení do zastupitelstva obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje ručně provedenou opravu v zápise ze dne 8.2.2022 ve hlasování pro, proti.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 326/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
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l)

Projednání cenové nabídky na ořez 16 líp rostoucích u komunikace vedoucí ke kostelu
spol. Práce jako na kostele s.r.o.

Předsedající seznámil zastupitele s cenovou nabídkou od spol. Práce jako na kostele s.r.o., Tasov na
obvodovou redukci (ořez) 16 líp rostoucích u komunikace vedoucí ke kostelu, která je na částku
64.000,-Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje cenovou nabídkou 64.000,-Kč od spol. Práce jako na
kostele s.r.o., Tasov na obvodovou redukci (ořez) 16 líp rostoucích u komunikace vedoucí ke kostelu.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 327/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
m)

Projednání žádosti o finanční dar spol. DIANA Třebíč o.p.s. pečovatelské službě.

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí o poskytnutí finančního daru spol. DIANA Třebíč o.p.s.
pečovatelské službě.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje poskytnutí finančního daru spol. DIANA Třebíč o.p.s.
pečovatelská služba.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 328/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
n)

Projednání žádosti Jany Gajdošové o pronájem části pozemku p.č. 1080/3 o výměře
cca. 50 m2 v k.ú. Krahulov.

Předsedající seznámil zastupitele s žádostí Jany Gajdošové o pronájem části pozemku p.č. 1080/3 o
výměře cca. 50 m2 v k.ú. Krahulov za účelem přístupu a příjezdu k jejímu pozemku p.č. 14 v k.ú
Krahulov. Jedná se o stejný pozemek na který si podal žádost o pronájem i František Čonka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov neschvaluje pronájem části obecního pozemku p.č. 1080/3 v k.ú.
Krahulov o výměře cca. 50 m2.
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Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 329/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
o)

Projednání žádosti spol. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o uzavření
účelové komunikace k Parnému mlýnu z důvodu opravy žel. mostu.

Předsedající seznámil zastupitele s žádosti spol. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. o
uzavření účelové komunikace k Parnému mlýnu z důvodu opravy železničního mostu. Uzavírka by
byla v termínu od 2.5.2022 do 30.6.2022. Náhradní příjezdová cesta na Parný Mlýn vede od silnice
č. II/23 (Uhelné sklady).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Krahulov schvaluje uzavření obecní účelové komunikace k Parnému mlýnu
(komunikace na p.č.- 5147 a 5179 v k.ú. Krahulov) v době od 2.5.2022 do 30.6.2022.
Hlasování:
pro:
proti:
zdrželi se:

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

Usnesení č. 330/4/2022 bylo Zastupitelstvem obce Krahulov schváleno.
4)

Přijetí připomínek a návrhů k projednání od členů ZO a ostatních občanů přítomných
na zasedání ZO:

Zastupitely ani občany obce nebyly podány na zasedání žádné návrhy či připomínky k
projednávaným bodům.
Následně starosta obce seznámil zastupitele s následujícími věcmi:
- S cenou, kterou obec obdržela za prodej stojících stromů od spol. Lesy Beskydy, a.s. ve výši
141.538,-Kč..
- S objednáním čištěním obecních komunikací, které provede spol. Bohuslav KLEE Třebíč.
- Se zadáním vyhotovení cedule ke vchodu na hřbitov s popisem kostela.
- Se zadáním vyhotovení brožury Obrázky a vyprávění z Krahulova 20. století spol. Apis Prees,
s.r.o. Třebíč (sestavila pi. Marie Preisnerová.
5) PŘIJETÍ A SCHVÁLENÍ USNESENÍ
Zastupitelstvo obce přijalo a schválilo na svém 34. zasedání veškerá usnesení.
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6) DISKUZE, ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil do diskuze, předsedající poděkoval za účast přítomným občanům a zastupitelům obce a ukončil zasedání v 19:30 h.
V případě zájmu jsou veškeré projednávané dokumenty, jakož i přílohy 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 č. 1 – Pozvánka na 34 zasedání ZO Krahulov.

Zápis byl vyhotoven dne: 23. dubna 2022

Zapisovatel: Jiří Müller ml.

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

Zápis přepsal: Jiří Müller, DiS.

……………………………

Ověřovatelé: Karel Vrzal

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

Michal Pavlík

Starosta:

Jiří Müller, DiS.

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

dne: 23. 4. 2022

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

Vyvěšeno na úřední desce (fyzicky a elektronicky) dne: 23. 4. 2022
Sňato dne:
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