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

ZÁPIS 

ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 21.10.2021 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

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

v 16:20 hodin, Petra Švarcová 

Nepřítomen:  

Omluven: Petr Paprsek, Václav Jedlička 

Zapisovatelka: Šárka Plavnická 

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 23.09.2021, 

Petr Paprsek a Petra Švarcová svými podpisy stvrdili, že zápis je v souladu s jednáním zasedání.  
 

 

 
 

 

 

Program jednání: 
 

   1/  Ověřování zápisu z jednání zastupitelstva                                                 

    2/  Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

   3/  Dodatek k mandátní smlouvě mezi Ing. Janem Kloudou a obcí Krásná 

   4/  Vrácení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně  

         plánovací činnosti obcí KK 

   5/  Návrh prodeje pozemku poz.p.č. 2053 v k.ú. Krásná 

   6/  Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce KD Krásná“ 

               7/  Zprávy starosty 

               8/  Různé, diskuse 

               9/  Návrh na usnesení, závěr 

 

 

1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 21.10.2021 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 94/21 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 21.10.2021 

Usnesení č.: 70/21, 71/21, 72/21, 73/21, 74/21, 75/21, 76/21, 77/21, 78/21, 79/21, 80/21, 

81/21, 82/21, 83/21, 85/21, 86/21, 87/21, 88/21, 89/21, 91/21, 92/21, 93/21 splněno. 

 

č. 152/18, 07/21, 84/21, 90/21 zůstává ve sledování 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 
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2/ Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Starosta obce navrhl jmenovat tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Zuzana Pokorná 

- Stanislav Drofa 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Šárka Plavnická 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

3/ Dodatek k mandátní smlouvě mezi Ing. Janem Kloudou a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům dodatek k mandátní smlouvě mezi Ing. 

Janem Kloudou a obcí Krásná ohledně navýšení částky od 01.11.2021 za účetní a ekonomické 

služby. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 95/21 

 

- schvaluje Dodatek k mandátní smlouvě mezi Ing. Janem Kloudou a obcí Krásná  

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
 

4/ Vrácení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti 

obcí Karlovarskému kraji 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na vrácení dotace z rozpočtu 

Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarskému kraji z důvodu 

nedodržení termínů ze strany projektanta. Obec je nucena dotaci z rozpočtu Karlovarského 

kraje pro tento rok vrátit a v roce 2022 znovu požádat o dotaci. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 96/21 

 

- schvaluje vrácení dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací 

činnosti obcí Karlovarskému kraji 

 

- ukládá starostovi zajistit vrácení dotace Karlovarskému kraji 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Návrh prodeje pozemku poz.p.č. 2053 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost společnosti Global Invest 

Bohemia s.r.o. na odkup pozemku poz.p.č. 2053 o výměře 1.064 m² (zahrada) v k.ú. Krásná. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 97/21 

 

- neschvaluje prodej pozemku poz.p.č. 2053 v k.ú. Krásná a  

 

doporučuje žadateli podání žádosti o pacht pozemku poz.p.č. 2053 v k.ú. Krásná 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 
 

 (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce KD Krásná“ 

 

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

„Rekonstrukce MK na poz.p.č. 1641 v k.ú. Krásná“. Nejvýhodnější nabídku podala společnost 

STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o., IČ: 26395886, se sídlem Pohraniční stráže 136, 357 03 

Svatava. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 98/21 

  

- schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce KD Krásná“ 

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

– Stavby Trubač s.r.o., IČ: 26395886, se sídlem Pohraniční stráže 136, 357 03 Svatava 

po marném uplynutí lhůty na odvolání 

 

- v případě odstoupení vítězné společnosti a dalších společností v pořadí od realizace 

pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s dalšími společnostmi dle pořadí uvedeného 

v důvodové zprávě 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran   
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Zprávy starosty  

 

 

8/ Různé, diskuze  
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9/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 

 

 

Zapsala:  Šárka Plavnická                                           V Krásné dne  
 

 
     

      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Ing. Zuzana Pokorná 

Luboš Pokorný                                                                      p. Stanislav Drofa 

 

 

Místostarosta obce  

Petr Paprsek  
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