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Zastupitelstvo obce Krásná 
-------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

ZÁPIS 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 24.06.2021 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

Přítomni: Luboš Pokorný, Ing. Zuzana Pokorná, Stanislav Drofa, Radek Janousch, Petra 

Švarcová, Václav Jedlička 

Nepřítomen:  
 

Omluven: Bc. Petr Paprsek 
 

Zapisovatelka: Daniela Němcová 
 

Hosté: Ferdinand Paprsek 
 

 

Zasedání zahájil starosta obce, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo 

řádně svoláno. Ověřovatelé ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 27.05.2021, 

Petra Švarcová a Stanislav Drofa svými podpisy stvrdili, že zápis je v souladu s jednáním 

zasedání.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Program jednání: 
 

 

 1/  Ověřování zápisu z jednání zastupitelstva                                                 

  2/  Jmenování ověřovatelů zápisu 

             3/  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.06.2021 

             4/  Rozpočtové opatření č. 3/2021 

             5/  Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2020  

             6/  Výsledek inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o.      

 7/  Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Krásná a MŠ Krásná, p.o.  

      za účetní období 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření      

 8/  Plán práce zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2021                        

             9/  Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašsko ze dne 08.06.2021         

           10/  Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Krásná  

           11/  Návrh Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje vymezených  

                   úseků silnic, na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba 

           12/  Návrh na prodloužení nájemních smluv k bytovým jednotkám č. 11, 14, 16  

                  domu Krásná čp. 260 

           13/ Souhlas s leteckým vápněním z důvodu doplnění deficitních bazických  

                  živin (hořčíku a vápníku) v rámci „Programu revitalizace Krušných hor“ 

           14/  Veřejnoprávní smlouva mezi KK a obcí Krásná o poskytnutí dotace  

                   z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci „Zpracování změny a zpracování  

                   úplného znění Územního plánu Krásná“ 

           15/  Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014954/VB/01  

                   mezi obcí Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

           16/  Odsouhlasení místních a pomístních názvů a jmen v k.ú. Krásná 



5. Zasedání Zastupitelstva obce Krásná ze dne 24.06.2021 

24.06.2021  Stránka 2 z 9 

 

           17/  Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda  

                  o umístění stavby č. IV-12-0017980/SOBS/VB/01  

                  mezi obcí Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

           18/  Veřejnoprávní smlouva mezi KK a obcí Krásná o poskytnutí dotace  

                   z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci „Novostavba stezky pro chodce  

                   v k.ú. Krásná“ 

           19/  Zprávy starosty 

           20/  Různé, diskuse 

           21/  Návrh na usnesení, závěr 

 

 

1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 24.06.2021 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 50/21 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 24.06.2021 

Usnesení č.: 37/21, 38/21, 39/21, 40/21, 41/21, 42/21, 43/21, 44/21, 46/21, 47/21, 48/21, 

49/21 splněno. 

 

č. 152/18, 72/19, 07/21,45/21 zůstává ve sledování 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Jmenování ověřovatelů zápisu 

 

Starosta obce jmenoval tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Zuzana Pokorná 

- Radek Janousch 
 

3/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.06.2021  

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a předložila přítomným Zápis z jednání 

finančního výboru ze dne 24.06.2021 dle předloženého návrhu. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 51/21 

 

- schvaluje Zápis z jednání finančního výboru ze dne 24.06.2021 dle předloženého 

návrhu 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
 

4/ Rozpočtové opatření č. 3/2021 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným Rozpočtové opatření č. 3/2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 52/21 
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- schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá starostovi zajistit úpravu schváleného rozpočtu obce 
 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2020 

 

Bod jednání uvedla pracovnice úřadu, paní Šárka Plavnická a předložila přítomným návrh na 

rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2020. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 53/21 

  

- schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2020 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Výsledek inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o.   

 

Bod jednání uvedla pracovnice úřadu, paní Šárka Plavnická a předložila přítomným výsledek 

inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná. 

Usnesením č. ZO 54/21 

 

- schvaluje výsledek inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o. 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Krásná a MŠ Krásná, p.o. za účetní 

období 2020 včetně zprávy o výsledku hospodaření       

 

Bod jednání uvedla pracovnice úřadu, paní Šárka Plavnická a předložila přítomným návrh 

závěrečného účtu a účetní závěrky obce Krásná a MŠ Krásná, z.s. za účetní období 2020 včetně 

zprávy o výsledku hospodaření. 

  

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 55/21 

 

- schvaluje účetní závěrku obce Krásná a MŠ Krásná za účetní období roku 2020 

sestavenou k 31.12.2020 a zároveň schvaluje závěrečný účet obce Krásná za rok 2020, 

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2020 a vyjádřilo 

souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž obec Krásná přijala 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků tato nápravná opatření: 
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- Obec Krásná bude postupovat při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle 

ustanovení § 219 odst.1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. bude zveřejňovat na profilu zadavatele smlouvy uzavřené na 

veřejné zakázky, jejichž cena přesáhne 500 tis. Kč bez DPH, včetně jejích změn a 

dodatků, do 15-ti dnů od jejich uzavření. 

 

- Obec Krásná bude postupovat při zveřejňování Návrhu závěrečného účtu včetně zprávy 

o výsledku přezkoumání hospodaření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, tj. bude jej zveřejňovat na úřední desce obecního úřadu a na 

internetových stránkách obce po dobu min. 15 dnů, až do schválení závěrečného účtu 

zastupitelstvem obce. 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

8/ Plán práce zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2021 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh plánu práce zastupitelstva obce 

na II. pololetí roku 2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná  

Usnesením č. ZO 56/21 

 

- schvaluje plán práce zastupitelstva obce na II. pololetí roku 2021. Jednání zastupitelstva 

se budou konat 23. září, 21. října, 25. listopadu a 16. prosince 2021. 

 

- ukládá starostovi zajistit jednání v souladu se schváleným plánem 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

9/ Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašsko ze dne 08.06.2021 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Zápis z jednání kontrolní komise 

Sdružení Ašsko ze dne 08.06.2021. 

  

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 57/21 

 

- bere na vědomí Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašsko ze dne 08.06.2021 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

10/ Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným žádost Mateřské školy Krásná, p.o. o 

schválení odměny pro ředitelku Mateřské školy Krásná. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 58/21 
 

- schvaluje odměnu pro ředitelku Mateřské školy Krásná, p.o. dle předloženého návrhu                                                                                        

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko zastupitelstva obce MŠ Krásná, p.o. 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

11/ Návrh Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje vymezených úseků silnic, 

na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba  

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným Návrh Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje vymezených úseků silnic, na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba a 

navrhl doporučit provádění zimní údržby v úseku od křižovatky Studentská v Aši,  

přes železniční trať (Aš – předměstí) ke křižovatce místní komunikace v Krásné na pozemku 

poz.p.č. 1700/1 v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 59/21 

 

- bere na vědomí návrh KSÚSKK a.s. k nezajištění zimní údržby silnice III/2161 v úseku 

Krásná státní hranice a silnice III/2163 v úseku Štítary – Újezd a doporučuje provádění 

zimní údržby v úseku od křižovatky Studentská v Aši, přes železniční trať (Aš – 

předměstí) ke křižovatce místní komunikace v Krásné na pozemku  

poz.p.č. 1700/1 v k.ú. Krásná  
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko zastupitelstva obce KSÚSKK 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Návrh na prodloužení nájemních smluv k bytovým jednotkám č. 11, 14, 16 domu 

Krásná čp. 260 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl prodloužení nájemních smluv k bytovým jednotkám 

č. 11, 14, 16 domu Krásná čp. 260 paní Lence Pristašové, panu Janu Fárkovi a paní Aleně 

Vrabcové. Smlouva paní Lenky Pristašové bude uzavřením dodatku prodloužena do 30.06.2023 

a smlouva paní Vrabcové a pana Fárka bude uzavřením dodatku prodloužena do 31.08.2023. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 60/21 

 

- schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám bytových jednotek č. 11, 14, 16 

domu Krásná čp. 260  

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

  

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
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Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13/ Souhlas s leteckým vápněním z důvodu doplnění deficitních bazických živin (hořčíku 

a vápníku) v rámci „Programu revitalizace Krušných hor“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na odsouhlasení leteckého 

vápnění pozemku poz.p.č. 509/1 a 509/2 v k.ú. Štítary u Krásné z důvodu doplnění deficitních 

bazických živin (hořčíku a vápníku) v rámci „Programu revitalizace Krušných hor“ 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 61/21 

 

- schvaluje letecké vápnění pozemků poz.p.č. 509/1 a 509/2 v k.ú. Štítary u Krásné 

v rámci „Programu revitalizace Krušných hor“ 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko Ministerstvu zemědělství 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Veřejnoprávní smlouva mezi KK a obcí Krásná o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci „Zpracování změny a zpracování úplného znění Územního 

plánu Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Veřejnoprávní smlouvu mezi 

Karlovarským krajem a obcí Krásná o poskytnutí dotace z rozpočtu KK na akci: „Zpracování 

změny a zpracování úplného znění územního plánu Krásná“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 62/21 

 

- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi Karlovarským krajem a obcí Krásná o 

poskytnutí dotace z rozpočtu KK na akci: „Zpracování změny a zpracování úplného 

znění územního plánu Krásná“ 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

15/ Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014954/VB/01 mezi obcí 

Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Smlouvu o zřízení věcného břemene 

– služebnosti č. IV-12-0014954/VB/01 mezi obcí Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 63/21 
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- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0014954/VB/01 

mezi obcí Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

16/ Odsouhlasení místních a pomístních názvů a jmen v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh k odsouhlasení místních a 

pomístních názvů a jmen v k.ú. Krásná. Zastupitelé navrhli vyřadit název „Novoměstí“ 

z předloženého seznamu. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 64/21 

 

- schvaluje místní a pomístní názvy a jména dle předloženého návrhu a navrhuje vyřazení 

názvu „Novoměstí“ 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko ČÚZK 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

17/ Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 

IV-12-0017980/SOBS/VB/01 mezi obcí Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-0017980/SOBS/VB/01 mezi obcí 

Krásná a společností ČEZ Distribuce, a.s. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 65/21 

 

- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby č. IV-12-0017980/SOBS/VB/01 mezi obcí Krásná a společností ČEZ Distribuce, 

a.s. 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

 

 

 

18/ Veřejnoprávní smlouva mezi KK a obcí Krásná o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje v rámci „Novostavba stezky pro chodce v k.ú. Krásná“ 
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Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Veřejnoprávní smlouvu mezi KK a 

obcí Krásná o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci POV na akci 

„Novostavba stezky pro chodce v k.ú. Krásná“ 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 66/21 

 

- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi KK a obcí Krásná o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Karlovarského kraje v rámci POV na akci „Novostavba stezky pro chodce 

v k.ú. Krásná“ 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19/ Zprávy starosty  

 

19a/ Návrh dopravního uspořádání ulic v oblasti za obecním úřadem v Krásné 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh dopravního uspořádání ulic 

v oblasti za obecním úřadem v Krásné.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 67/21 

 

- schvaluje dopravní uspořádání ulic v oblasti za obecním úřadem v Krásné dle 

předloženého návrhu a navrhuje podat podnět ke zpracování vyhledávací studie 

k realizaci nové příjezdové cesty za účelem menší zátěže stávající zástavby v obci 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 

 

 (pro:4, proti: 1, zdržel se: 1) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19b/ Vrácení žádostí o koupi pozemku poz.p.č. 295/3 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl vrátit žádosti o koupi pozemku poz.p.č. 295/3 v k.ú. 

Krásná do doby, než bude zpracován geometrický plán. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 68/21 

 

- schvaluje vrácení žádostí o koupi pozemku poz.p.č. 295/3 v k.ú. Krásná 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadatelům 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 



5. Zasedání Zastupitelstva obce Krásná ze dne 24.06.2021 

24.06.2021  Stránka 9 z 9 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19c/ Vrácení žádostí o koupi pozemku poz.p.č. 295/6 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl vrátit žádosti o koupi pozemku poz.p.č. 295/6 v k.ú. 

Krásná do doby, než bude zpracován geometrický plán. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 69/21 

 

- schvaluje vrácení žádostí o koupi pozemku poz.p.č. 295/6 v k.ú. Krásná 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadatelům 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

20/ Různé, diskuze  

 

21/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 

 

 

Zapsala:  Daniela Němcová                                           V Krásné dne  
 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Ing. Zuzana Pokorná 

Luboš Pokorný                                                                      p. Radek Janousch 

 

 

Místostarosta obce  

Bc. Petr Paprsek  
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