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

 

ZÁPIS 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 23.09.2021 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

Přítomni: Luboš Pokorný, Bc. Petr Paprsek, Ing. Zuzana Pokorná, Stanislav Drofa, Radek 

Janousch, Petra Švarcová, Václav Jedlička 

Nepřítomen:  
 

Omluven:  
 

Zapisovatelka: Daniela Němcová 
 

Hosté: viz prezenční listina 
 

 

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

řádně svoláno. Ověřovatelé ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.06.2021, 

Ing. Zuzana Pokorná a Radek Janousch 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 kontrolního výboru ze dne 23.09.2021 

   4/  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.09.2021 

   5/  Rozpočtové opatření č. 4/21 

   6/  Návrh na revokaci usnesení č. ZO 67/21 ze dne 24.06.2021 

   7/  Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašska ze dne 14. září 2021 

   8/  Jednací řád Zastupitelstva obce Krásná 

   9/  Požární řád obce Krásná 

 10/ Žádosti o přidělení bytu v majetku obce Krásná 

 11/ Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi společností  

       ASEKOL a.s. a obcí Krásná 

 12/ Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpět- 

        ného odběru elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a.s. a obcí Krásná 

 13/  Cenová nabídka projekčních prací  - architektonická studie „Škola Krásná“ 

 14/  Nabídka prezentací a publikací z projektu „Nedotýkej se mě“ 

 15/  Licenční smlouva o veřejném provozování autorských práv k dílům hudebním  

        mezi OSA, z.s. a obcí Krásná  

 16/  Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu 

 17/  Žádost o pacht části pozemku poz.p.č. 317/1 v k.ú. Krásná  

 18/  Žádost o koupi pozemku poz.p.č. 1768/1 v k.ú. Krásná 

 19/  Vrácení žádosti o koupi pozemku poz.p.č. 7/1 v k.ú. Krásná 

 20/ Výsledek výběrového řízení na akci „Novostavba stezky pro chodce  

        v k.ú. Krásná“ 
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 21/  Zrušení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce KD Krásná“  

             22/  Zprávy starosty 

             23/  Různé, diskuse 

             24/  Návrh na usnesení, závěr 

 

1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 23.09.2021 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 70/21 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 23.09.2021 

Usnesení č.: 72/19, 45/21, 50/21, 51/21, 52/21, 53/21, 54/21, 55/21, 56/21, 57/21, 58/21, 

59/21, 60/21, 61/21, 62/21, 63/21, 64/21, 65/21, 66/21, 67/21, 68/21, 69/21 splněno. 

 

č. 152/18, 07/21 zůstává ve sledování 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Jmenování ověřovatelů zápisu 

 

Starosta obce jmenoval tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Bc. Petr Paprsek 

- Petra Švarcová 
 

3/ Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23.09.2021  

 

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

kontrolního výboru ze dne 23.09.2021 dle předloženého návrhu. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 71/21 

 

- schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 23.09.2021 dle předloženého 

návrhu 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
 

4/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.09.2021  

 

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

finančního výboru ze dne 23.09.2021 dle předloženého návrhu. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 72/21 

 

- schvaluje Zápis z jednání finančního výboru ze dne 23.09.2021 dle předloženého 

návrhu 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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5/ Rozpočtové opatření č. 4/2021 

 

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

Rozpočtové opatření č. 4/2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 73/21 

 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2021 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá starostovi zajistit úpravu schváleného rozpočtu obce 
 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Návrh na revokaci usnesení č. ZO 67/21 ze dne 24.06.2021 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl revokovat usnesení č. 67/21 ze dne 24.06.2021 – „ZO 

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“. 

 

Pan Václav Jedlička nahlásil u tohoto bodu střet zájmu. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 74/21 

  

- revokuje usnesení č. 67/21 ze dne 24.06.2021 – „ZO 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“ 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašska ze dne 14. září 2021 

 

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

Sdružení Ašska ze dne 14.09.2021 

 

Zastupitelstvo obce Krásná. 

Usnesením č. ZO 75/21 

 

- bere na vědomí Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašska ze dne 14. září 2021 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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8/ Jednací řád Zastupitelstva obce Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh aktualizovaného Jednacího řádu 

Zastupitelstva obce Krásná. 

  

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 76/21 

 

- schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Krásná 

 

- ukládá starostovi zajistit zveřejnění Jednacího řádu na stránkách obce 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili.  

 

9/ Požární řád obce Krásná 

 

Bod jednání uvedl místostarosta obce a předložil zastupitelům návrh Požárního řádu obce 

Krásná, který se stane součástí požární dokumentace obce jako náhrada za zrušenou vyhlášku 

o Požárním řádu. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná  

Usnesením č. ZO 77/21 

 

- schvaluje Požární řád obce Krásná  

 

- ukládá starostovi zajistit zveřejnění Požárního řádu na stránkách obce 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

10/ Žádosti o přidělení bytu v majetku obce Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným žádost pana Václava Drofy, paní Růženy 

Divišové, paní Natálie Benedekové a paní Andrey Kvapilové o přidělení bytu v majetku obce 

Krásná.  

  

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 78/21 

 

- schvaluje přijetí žádosti pana Václava Drofy, paní Růženy Divišové, paní Natálie 

Benedekové a paní Andrey Kvapilové o přidělení bytu v majetku obce Krásná 

 

- ukládá starostovi informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva obce 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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11/ Dodatek smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi společností 

ASEKOL a.s. a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Dodatek smlouvy o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení mezi společností ASEKOL a.s. a obcí Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 79/21 
 

- schvaluje uzavření Dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 

společností ASEKOL a.s. a obcí Krásná 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Smlouva o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a.s. a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům aktualizovanou Smlouvu o využití 

obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 

společností ELEKTROWIN a.s. a obcí Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 80/21 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství a 

zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi společností ELEKTROWIN a.s. a obcí 

Krásná 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13/ Cenová nabídka projekčních prací od Ing. Petra Kostnera - architektonická studie 

„Škola Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům cenovou nabídku projekčních prací od 

Ing. Petra Kostnera – architektonická studie „Škola Krásná“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 81/21 

 

- neschvaluje cenovou nabídku projekčních prací od Ing. Petra Kostnera – 

architektonická studie „Škola Krásná“ 
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- ukládá starostovi sdělit stanovisko Ing. Petru Kostnerovi 

  

 (pro: 5, proti: 2, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Nabídka prezentací a publikací z projektu „Nedotýkej se mě“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům nabídku prezentací a publikací 

z projektu „Nedotýkej se mě“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 82/21 

 

- neschvaluje nabídku prezentací a publikací z projektu „Nedotýkej se mě“ 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

15/ Licenční smlouva o veřejném provozování autorských práv k dílům hudebním mezi 

OSA, z.s. a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům uzavřenou Licenční smlouvu o 

veřejném provozování autorských práv k dílům hudebním mezi OSA, z.s. a obcí Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 83/21 

 

- bere na vědomí uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování autorských práv 

k dílům hudebním mezi OSA, z.s. a obcí Krásná 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

16/ Smlouvy o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrhy Smluv o úhradě nákladů na 

zpracování změny územního plánu s žadateli viz příloha č. 2 zápisu a obcí Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 84/21 

 

- schvaluje uzavření Smluv o úhradě nákladů na zpracování změny územního plánu 

s žadateli viz příloha č. 2 zápisu a obcí Krásná 
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- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

17/ Žádost pana Karla Tichého o pacht části pozemku poz.p.č. 317/1 v k.ú. Krásná  

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost pana Karla Tichého o pacht 

části pozemku poz.p.č. 317/1 o výměře 13,5 m² (ostatní plocha) v k.ú. Krásná.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 85/21 

 

- schvaluje pacht části pozemku poz.p.č. 317/1 o výměře 13,5 m² v k.ú. Krásná (ostatní 

plocha) pro pana Karla Tichého v termínu od 01.10.2021 do 30.09.2026. Cena pachtu 

je stanovena ve výši 1,50 Kč/m²/rok. 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

18/ Žádost pana Jana Jahna o koupi pozemku poz.p.č. 1768/1 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost pana Jana Jahna o koupi 

pozemku poz.p.č. 1768/1 o výměře 554 m² trvalý travní porost v k.ú. Krásná. Pan Jan Jahn žádá 

o koupi pozemku za účelem přičlenění k vlastním nemovitostem. Koupí pozemku by se zrušil 

pacht pana Jana Jahna k uvedenému pozemku.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 86/21 

 

- schvaluje prodej pozemku poz.p.č. 1768/1 o výměře 554 m² v k.ú. Krásná (trvalý travní 

porost) panu Janu Jahnu za účelem přičlenění k vlastním nemovitostem. Kupní cena 

pozemku je stanovena ve výší 300,- Kč/m², která bude navýšena o náklady obce. Koupí 

pozemku se zároveň ruší pacht k uvedenému pozemku pana Jana Jahna. 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19/ Vrácení žádosti pana Davida Dalměřice o koupi pozemku poz.p.č. 7/1 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl vrátit žádost o koupi pozemku poz.p.č. 7/1  

v k.ú. Krásná z důvodu nepřipravenosti území. Není zajištěno dělení pozemků, GP, inženýrské 

sítě a příjezdová cesta. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 87/21 

 

- schvaluje vrácení žádosti o koupi pozemku poz.p.č. 7/1 v k.ú. Krásná panu Davidovi 

Dalměřicovi 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

20/ Výsledek výběrového řízení na akci „Novostavba stezky pro chodce v k.ú. Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům výsledek výběrového řízení na akci 

„Novostavba stezky pro chodce v k.ú. Krásná“. Nejvýhodnější nabídku podala společnost 

ALGON a.s. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 88/21 

 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Novostavba stezky pro chodce v k.ú. 

Krásná“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou společností: 

ALGON, a.s. IČ: 28420403, se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran   

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

21/ Zrušení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce KD Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a informoval zastupitele o zrušení výběrového řízení na akci 

„Rekonstrukce KD Krásná“ z důvodu nesplnění podmínek zadávacího řízení.                                                                                                                                                                                                                                 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 89/21 

 

- bere na vědomí zrušení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce KD Krásná“  

 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

22/ Zprávy starosty  

 

22a/ Podání žádosti o dotaci na SFŽP na výsadbu stromových alejí v obci Krásná  

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr podat žádost o dotaci na 

výsadbu alejí v obci Krásná z Národního programu Státního fondu životního prostředí ČR. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 90/21 

 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Národního programu SFŽP na výsadbu alejí v obci 

Krásná  

 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci na SFŽP ČR 

 

 (pro:7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

22b/ Žádost spolku Naše odpadky, z.s. o poskytnutí finančního daru  

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost spolku Naše odpadky, z.s.  

o poskytnutí finančního daru ve výši 4.500,- Kč na financování činnosti spolku ve prospěch 

obcí a měst. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 91/21 

 

- neschvaluje poskytnutí finančního daru spolku Naše odpadky, z.s.  

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 

 

 (pro:7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

22c/ Dodatek č. 1 k dohodě č. CHA-V-6/2021 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci 

VPP mezi obcí Krásná a Úřadem práce ČR 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům uzavřený Dodatek č. 1 k dohodě  

č. CHA-V-6/2021 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP mezi obcí Krásná a Úřadem 

práce ČR. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 92/21 

 

- bere na vědomí uzavření Dodatku č. 1 k dohodě č. CHA-V-6/2021 o vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci VPP mezi obcí Krásná a Úřadem práce ČR 

 

 (pro:7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

22d/ Zpráva o auditu akce „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl“ 

z Ministerstva financí 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Zprávu o auditu akce „Spolupráce 

hasičů Krásná, Bad Elster a Adorf/Vogtl“ z Ministerstva financí. 



6. Zasedání Zastupitelstva obce Krásná ze dne 23.09.2021 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 93/21 

 

- bere na vědomí Zprávu o auditu akce „Spolupráce hasičů Krásná, Bad Elster a 

Adorf/Vogtl“ z Ministerstva financí 

 

 (pro:7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

23/ Různé, diskuze  

 

24/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 

 

 

Zapsala:  Daniela Němcová                                           V Krásné dne  
 
     

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Bc. Petr Paprsek 

Luboš Pokorný                                                                      p. Petra Švarcová 

 

 

Místostarosta obce  

Bc. Petr Paprsek  
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