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

ZÁPIS 

ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 25.11.2021 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

Přítomni: Luboš Pokorný, Petr Paprsek, Radek Janousch, Petra Švarcová 

Nepřítomen:  

Omluven: Ing. Zuzana Pokorná, Stanislav Drofa, Václav Jedlička 

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 21.10.2021, 

Ing. Zuzana Pokorná 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 a zapisovatele zápisu  

   3/  Kvalifikovaná žádost občanů za zrušení nebo přestěhování ZKO Krásná 

   4/  Zápis z jednání finančního výboru včetně rozpočtového opatření č. 5/21 

               5/  Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 8  

                    domu Krásná čp. 260 

   6/  Žádost Mateřské školy Krásná, p .o. o schválení odměny pro ředitelku MŠ 

   7/  Výroční zpráva o činnosti MŠ Krásná, p.o. za školní rok 2020/2021  

   8/  Smlouva o spolupráci mezi městem Aš a obcí Krásná  

         při poskytování pečovatelské služby 

   9/  Smlouva o řízení projektu Ř24/2021 mezi obcí Krásná a společností  

        ARTENDR s.r.o. na akci „Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná u Aše“ 

 10/  Uzavřená smlouva mezi obcí Krásná a společností ARTENDR s.r.o.  

         o zabezpečení a organizace výběrového řízení na dodavatele  

         projektu „Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná u Aše“ 

 11/   Záměr obce koupit pozemky poz.p.č. 1092/2, 1092/3 a 1088/24 v k.ú. Krásná 

 12/   Záměr obce prodat pozemek poz.p.č. 2321 v k.ú. Krásná za účelem  

         narovnání majetkových vztahů 

 13/  Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci:  

        „Oprava MK č. 1 na poz.p.č. 1697/2 v k.ú. Krásná“ 

 14/  Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci:  

        „Výstavba odpočívadel, pořízení informačních tabulí a vybudování  

         zázemí pro cykloturisty a turisty“ 

 15/  Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci:  

        „Modernizace dětského hřiště v obci Krásná“ 

 16/  Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany na akci: „Zabezpečení péče o 

        památník padlým v I. a II. světové válce v zaniklé vsi Újezd“ 
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 17/  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce KD v obci Krásná“ 

 18/  Dodatek smlouvy mezi obcí Krásná a společností ALGON a.s. o prodloužení  

        termínu stavebních prací na akci „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 25.11.2021 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 99/21 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 25.11.2021 

 

Usnesení č.: 94/21, 95/21, 96/21, 97/21, 98/21 splněno. 

 

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

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Starosta obce navrhl jmenovat tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Radek Janousch 

- Petra Švarcová 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Daniela Němcová 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

3/ Kvalifikovaná žádost občanů za zrušení nebo přestěhování ZKO Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Kvalifikovanou žádost občanů a 

majitelů zahrádek zahrádkářské kolonie v Krásné za zrušení nebo přestěhování Základní 

kynologické organizace Krásná. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 100/21 

 

- neschvaluje zrušení nebo přestěhování Základní kynologické organizace Krásná 

 

- doporučuje stanovit závazné podmínky provozu areálu Základní kynologické 

organizace Krásná a tyto podmínky ZKO postoupit předsedovi Českého zahrádkářského 

svazu Krásná, z.o. panu Romanovi Kmeťovi 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadatelům 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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4/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.11.2021 včetně rozpočtového  

opatření č. 5/2021 

 

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

finančního výboru ze dne 25.11.2021 dle předloženého návrhu včetně rozpočtového opatření 

č. 5/2021 dle předloženého návrhu. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 101/21 

 

- schvaluje Zápis z jednání finančního výboru ze dne 25.11.2021 dle předloženého  

návrhu včetně rozpočtového opatření č. 5/2021 dle předloženého návrhu. 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 8 domu Krásná čp. 260 

 

Bod jednání uvedl starosta obce uzavřít dodatek o prodloužení nájemní smlouvy pana Josefa 

Bučka k bytu č. 8 v domě Krásná č.p. 260 na 2 roky v termínu od 01.12.2021 do 30.11.2023. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 102/21 

 

- schvaluje uzavření dodatku k nájemní smlouvě bytové jednotky č. 8 pana Josefa Bučka  

v domě Krásná čp. 260 na 2 roky v termínu od 01.12.2021 do 30.11.2023 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 
 

 (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Žádost Mateřské školy Krásná, p .o. o schválení odměny pro ředitelku MŠ 

 

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

o schválení odměny pro ředitelku Mateřské školy Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 103/21 

  

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

 

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

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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7/ Výroční zpráva o činnosti MŠ Krásná, p.o. za školní rok 2020/2021 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným Výroční zprávu MŠ Krásná, p.o. za 

školní rok 2020/2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 104/21 

  

- schvaluje Výroční zprávu MŠ Krásná, p.o. za školní rok 2020/2021 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

8/ Smlouva o spolupráci mezi městem Aš a obcí Krásná při poskytování pečovatelské 

služby 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh Smlouvy o spolupráci mezi 

městem Aš a obcí Krásná při poskytování pečovatelské služby. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 105/21 

  

- schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem Aš a obcí Krásná při poskytování 

pečovatelské služby 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

9/ Smlouva o řízení projektu Ř24/2021 mezi obcí Krásná a společností ARTENDR s.r.o. 

na akci „Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná u Aše“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh Smlouvy o řízení projektu 

Ř24/2021 mezi obcí Krásná a společností ARTENDR s.r.o. na akci „Rekonstrukce kulturního 

domu v obci Krásná u Aše“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 106/21 

  

- schvaluje Smlouvu o řízení projektu Ř24/2021 mezi obcí Krásná a společností 

ARTENDR s.r.o. na akci „Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná u Aše“ 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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10/ Uzavřená smlouva mezi obcí Krásná a společností ARTENDR s.r.o. o zabezpečení a 

organizace výběrového řízení na dodavatele projektu „Rekonstrukce kulturního domu 

v obci Krásná u Aše“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům uzavřenou příkazní smlouvu č. 

V10/2021 mezi obcí Krásná a společností ARTENDR s.r.o. o zabezpečení a organizace 

výběrového řízení na dodavatele projektu „Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná u 

Aše“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 107/21 

  

- bere na vědomí příkazní smlouvu č. V10/2021 mezi obcí Krásná a společností 

ARTENDR s.r.o. o zabezpečení a organizace výběrového řízení na dodavatele projektu 

„Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná u Aše“ 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

11/ Záměr obce koupit pozemky poz.p.č. 1092/2, 1092/3 a 1088/24 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr koupit pozemky  

poz.p.č. 1092/2 o výměře 113 m² (trvalý travní porost), 1092/3 o výměře 40 m² (trvalý travní 

porost) a 1088/24 o výměře 91 m² (trvalý travní porost), vše v k.ú. Krásná od Boženy a Pavla 

Michálkových za účelem vyrovnání majetkových vztahů. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 108/21 

  

- schvaluje koupi pozemků poz.p.č. 1092/2 o výměře 113 m² (trvalý travní porost) v k.ú. 

Krásná a 1092/3 o výměře 40 m² (trvalý travní porost) v k.ú. Krásná od manželů Pavla 

a Boženy Michálkových a pozemek 1088/24 o výměře 91 m² (trvalý travní porost) v k.ú. 

Krásná od p. Boženy Michálkových za účelem vyrovnání majetkových vztahů. Kupní 

cena pozemků je stanovena ve výší 300,- Kč/m². 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Záměr obce prodat pozemek poz.p.č. 2321 v k.ú. Krásná za účelem narovnání 

majetkových vztahů 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost Pavla a Boženy Michálkových 

o koupi pozemku poz.p.č. 2321 o výměře 20 m² (ostatní plocha) v k.ú. Krásná za účelem 

vyrovnání majetkových vztahů.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 109/21 
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- schvaluje prodej pozemku poz.p.č. 2321 o výměře 20 m² (ostatní plocha) v k.ú. Krásná 

Pavlovi a Boženě Michálkovým za účelem narovnání majetkových vztahů. Kupní cena 

pozemku je stanovena ve výší 300,- Kč/m². 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadatelům a zajisti podpisy smluvních stran 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13/ Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Oprava MK č. 46 

na poz.p.č. 2188 v k.ú. Krásná“ 

 

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

Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Oprava MK č. 46 na poz.p.č. 2188 v k.ú. Krásná“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 110/21 

  

- schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Oprava 

MK č. 46 na poz.p.č. 2188 v k.ú. Krásná“ 

 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci na MMR 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Výstavba 

odpočívadel, pořízení informačních tabulí a vybudování zázemí pro cykloturisty a 

turisty“ 

 

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

Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Výstavby odpočívadel, pořízení informačních tabulí a 

vybudování zázemí pro cykloturisty a turisty“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 111/21 

  

- schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci“ „Výstavba 

odpočívadel, pořízení informačních tabulí a vybudování zázemí pro cykloturisty a 

turisty“ 

 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci na MMR 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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15/ Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Modernizace 

dětského hřiště v obci Krásná“ 

 

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

Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: „Modernizace dětského hřiště v obci Krásná“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 112/21 

  

- schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci: 

„Modernizace dětského hřiště v obci Krásná“ 

 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci na MMR 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

16/ Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany na akci: „Zabezpečení péče o 

památník padlým v I. a II. světové válce v zaniklé vsi Újezd“ 

 

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

Ministerstvo obrany na akci: „Zabezpečení péče o památník padlým v I. a II. světové válce 

v zaniklé vsi Újezd“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 113/21 

  

- schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo obrany na akci: „Zabezpečení péče  

o památník padlým v I. a II. světové válce v zaniklé vsi Újezd“ 

 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci na Ministerstvo obrany 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

17/ Dodatek č. 1 mezi obcí Krásná a společností STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o.  

ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce KD v obci Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům podepsaný Dodatek č. 1 mezi obcí 

Krásná a společností STAVBYT – Stavby Trubač s.r.o. ke smlouvě o dílo na akci: 

„Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná“  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 114/21 
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- bere na vědomí Dodatek č. 1 mezi obcí Krásná a společností STAVBYT – Stavby 

Trubač s.r.o. ke smlouvě o dílo na akci: „Rekonstrukce kulturního domu v obci Krásná“  
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

18/ Dodatek smlouvy mezi obcí Krásná a společností ALGON a.s. o prodloužení termínu 

stavebních prací na akci „Novostavba stezky pro chodce v k.ú. Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh Dodatku smlouvy mezi obcí 

Krásná a společností ALGON a.s. o prodloužení termínu stavebních prací na akci „Novostavba 

stezky pro chodce v k.ú. Krásná“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 115/21 

  

- schvaluje Dodatek smlouvy mezi obcí Krásná a společností ALGON a.s. o prodloužení 

termínu stavebních prací na akci „Novostavba stezky pro chodce v k.ú. Krásná“ 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19/ Zprávy starosty  

 

19a/ Přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci: “Technologické 

vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 116/21 

  

- schvaluje přijetí dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu na akci: 

“Technologické vybavení kulturního domu Sokolovna Krásná“ 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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20/ Různé, diskuze  

 

21/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 

 

 

Zapsala:  Daniela Němcová                                           V Krásné dne  
 

 
     

      

 

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Radek Janousch 

Luboš Pokorný                                                                      p. Petra Švarcová 

 

 

Místostarosta obce  

Petr Paprsek  

 

 

 


	Zastupitelstvo obce Krásná

