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

ZÁPIS 

ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 16.12.2021 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

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

Janousch, Václav Jedlička 

Nepřítomen:  

Omluven: Petra Švarcová 

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 25.11.2021, 

Petra Švarcová 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 a zapisovatele zápisu  

3/  Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.12.2021                            

4/  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.12.2021  

5/  Návrh střednědobého výhledu obce Krásná  na rok 2023 -2026 

6/  Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2022  

7/  Rozpočtové opatření č. 6/21 

8/  Plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022   

9/  Schválený rozpočet Sdružení Ašsko na rok 2022   

   10/  Schválený rozpočtový výhled Sdružení Ašsko na rok 2023 – 2024 

             11/  Plán inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná p.o. k 31.12.2021    

 12/  Program obnovy vesnice 2021 - 2024 

 13/  Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje 

             14/  Přerušení provozu Mateřské školy Krásná, p.o. v období Vánoc   

 15/  Žádost Klubu Českých turistů o poskytnutí finančního daru na 34. ročník  

        lyžařského turistického pochodu „Memoriál Míry Redlicha“ 

 16/  Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. o finanční dar na tištěné brožury o drogách 

 17/  Ponížení výše nájemného Restauraci a ubytovacímu zařízení Sokolovna Krásná  

         z důvodu situace spojené s COVID-19 a následné rekonstrukce Kulturního domu  

             18/  Zprávy starosty 

             19/  Různé, diskuse 

             20/  Návrh na usnesení, závěr 
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1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 16.12.2021 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 117/21 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 16.12.2021 

 

Usnesení č.: 99/21, 100/21, 101/21, 102/21, 103/21, 104/21, 105/21, 106/21, 107/21, 114/21, 

115/21, 116/21 splněno. 

 

č. 152/18, 07/21, 84/21, 90/21, 108/21, 109/21, 110/21, 111/21, 112/21, 113/21 zůstává ve 

sledování 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Starosta obce navrhl jmenovat tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Petr Paprsek 

- Václav Jedlička 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Daniela Němcová 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 
 

3/ Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.12.2021                            

 

Bod jednání uvedla zaměstnankyně obecního úřadu, paní Daniela Němcová, a předložila 

přítomným Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.12.2021 dle předloženého návrhu. Na 

základě nesplněného usnesení č. ZO 152/18 – Modernizace kanceláře obecního úřadu 

zastupitelé pověřili starostu k jeho splnění v termínu do 30.06.2022. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 118/21 

 

- schvaluje Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 16.12.2021 dle předloženého 

návrhu 

 

- ukládá starostovi zajistit modernizaci kanceláře obecního úřadu v termínu do 

30.06.2022  
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

4/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.12.2021  

 

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

finančního výboru ze dne 16.12.2021 dle předloženého návrhu. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 119/21 

 

- schvaluje Zápis z jednání finančního výboru ze dne 16.12.2021 dle předloženého 

návrhu 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Návrh střednědobého výhledu obce Krásná na rok 2023 -2026 

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a seznámila zastupitele s návrhem 

střednědobého výhledu obce Krásná na rok 2023 – 2026. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 120/21 

 

- schvaluje střednědobý výhled obce Krásná na rok 2023 – 2026 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá starostovi zveřejnit střednědobý výhled obce Krásná na rok 2023 - 2026 
 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Návrh rozpočtu obce Krásná na rok 2022 

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a seznámila zastupitele s návrhem rozpočtu 

obce Krásná na rok 2022. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 121/21 

  

- schvaluje rozpočet obce Krásná na rok 2022 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá starostovi zveřejnit rozpočet obce a zabezpečit průběžnou kontrolu plnění 

rozpočtu obce 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Rozpočtové opatření č. 6/21 

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a předložila přítomným Rozpočtové 

opatření č. 6/2021 a seznámila zastupitele s přípravou rozpočtového opatření č. 6/21, které bude 

provádět starosta obce k 31.12.2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 122/21 

  

- schvaluje provedení Rozpočtového opatření č. 6/2021 dle předloženého návrhu 
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- ukládá starostovi zajistit úpravu rozpočtu obce k 31.12.2021 a toto rozpočtové opatření 

předložit na nejbližším jednání ZO Krásná 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

8/ Plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl následující termíny: 20. ledna, 17. února, 24. března,  

21. dubna, 19. května a 30. června.   

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 123/21 

  

- schvaluje plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí roku 2022. Jednání zastupitelstva 

se budou konat 20. ledna, 17. února, 24. března, 21. dubna, 19. května a 30. června.   

 

- ukládá starostovi zajistit jednání v souladu se schváleným plánem 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

9/ Schválený rozpočet Sdružení Ašsko na rok 2022 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům schválený rozpočet Sdružení Ašsko 

na rok 2022. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 124/21 

  

- bere na vědomí Schválený rozpočet Sdružení Ašsko na rok 2022 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

10/ Schválený rozpočtový výhled Sdružení Ašsko na rok 2023 – 2024 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům schválený rozpočtový výhled Sdružení 

Ašsko na rok 2023 – 2024. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 125/21 

  

- bere na vědomí Schválený rozpočtový výhled Sdružení Ašsko na rok 2023 - 2024 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 



9. Zasedání Zastupitelstva obce Krásná ze dne 16.12.2021 

16.12.2021  Stránka 5 z 7 

 

11/ Plán inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná p.o. k 31.12.2021  

 

Bod jednání uvedla pracovnice úřadu, paní Šárka Plavnická a předložila zastupitelům plán 

inventur obce Krásná a MŠ Krásná, p.o. k 31.12.2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 126/21 

  

- schvaluje Plán inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná p.o. k 31.12.2021 
 

 

- ukládá ředitelce MŠ a starostovi obce zajistit inventarizaci majetku 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Program obnovy vesnice 2021 - 2024 

 

Bod jednání uvedl starosta a předložil zastupitelům aktualizovaný Program obnovy vesnice 

2021 – 2024. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 127/21 

  

- schvaluje aktualizovaný Program obnovy vesnice 2021 - 2024 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13/ Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje 

 

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

z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje na rekonstrukci komunikace na poz.p.č. 1696 

v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 128/21 

  

- schvaluje podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Karlovarského kraje na 

rekonstrukci komunikace na poz.p.č. 1696 v k.ú. Krásná. 

 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci na KK 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Přerušení provozu Mateřské školy Krásná, p.o. v období Vánoc 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil žádost ředitelky MŠ Krásná, p.o. o přerušení 

provozu Mateřské školy Krásná, p.o. v období Vánoc od 23.12.2021 do 31.12.2021. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 129/21 

  

- schvaluje přerušení provozu MŠ Krásná, p.o. ve dnech 23.12.2021 – 31.12.2021 

 

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

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

15/ Žádost Klubu Českých turistů o poskytnutí finančního daru na 34. ročník lyžařského 

turistického pochodu „Memoriál Míry Redlicha“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl schválit poskytnutí finančního daru Klubu Českých 

turistů ve výši 1.500,- Kč a úpravu běžeckých tras na organizaci akce „34. ročník lyžařského 

turistického pochodu „Memoriál Míry Redlicha“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 130/21 

  

- schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 1.500,- Kč a úpravu běžeckých tras Klubu 

Českých turistů na akci „34. ročník lyžařského turistického pochodu „Memoriál Míry 

Redlicha“ 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

16/ Žádost IV-Nakladatelství s.r.o. o finanční dar na tištěné brožury o drogách 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům nabídku nakladatelství IV-

Nakladatelství s.r.o. o finanční dar na tištěné brožury o drogách. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 131/21 

  

- neschvaluje poskytnutí finančního daru IV-Nakladatelství s.r.o. na tištěné brožury o 

drogách 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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17/ Ponížení výše nájemného Restauraci a ubytovacímu zařízení Sokolovna Krásná 

z důvodu situace spojené s COVID-19 a následné rekonstrukce Kulturního domu  

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na ponížení výše nájemného 

panu Petrovi Veselému a Pavlovi Mikešovi na provoz restaurace a ubytovacího zařízení 

Sokolovna Krásná. Zastupitelé se domluvili na ponížení nájemného na dobu určitou v termínu 

od 01.12.2021 do 30.06.2021. Výše nájemného v tomto období bude činit 1.000,- Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 132/21 

 

- schvaluje ponížení výše nájemného panu Petrovi Veselému a Pavlovi Mikešovi na 

provoz restaurace a ubytovacího zařízení Sokolovna Krásná na dobu určitou v termínu 

od 01.12.2021 do 30.06.2021. Výše nájemného v tomto období bude činit 1.000,- Kč. 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko provozovateli restaurace Sokolovna 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

18/ Zprávy starosty  

 

18a/ Návrh na prodej 27 kusů panelů panu Filipovi Křížkovi ve výši 1.500,- bez DPH/kus 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na prodej 27 kusů panelů panu 

Filipovi Křížkovi ve výši 1.500,- bez DPH/kus. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 133/21 

  

- schvaluje prodej 27 kusů panelů panu Filipovi Křížkovi ve výši 1.500,- bez DPH/kus 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko panu Křížkovi 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19/ Různé, diskuze  

 

20/ Návrh na usnesení, závěr 

 
Zapsala:  Daniela Němcová                                           V Krásné dne  
  

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Petr Paprsek 

Luboš Pokorný                                                                      p. Václav Jedlička 

 
Místostarosta obce  

Petr Paprsek  
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