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

ZÁPIS 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 17.02.2022 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

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

Jedlička, Radek Janousch 

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 20.01.2022, 

Ing. Zuzana Pokorná a Stanislav Drofa svými podpisy stvrdili, že zápis je v souladu s jednáním 

zasedání.  
 

 
 

 

 

 

 

   1/  Ověřování zápisu z jednání zastupitelstva                                                 

    2/  Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

   3/  Revokace usnesení č. 132/21 ze dne 16.12.2021 

   4/  Záměr prodat pozemky poz.p.č. 1092/2, 1088/24 a 1090/3 v k.ú. Krásná 

   5/  Žádost o koupi pozemku poz.p.č. 295/63 v k.ú. Krásná včetně splátkovosti 

6/  Žádost o koupi pozemku poz.p.č. 295/59 v k.ú. Krásná včetně splátkovosti 

               7/  Žádost nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finanční podpory  

                     na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR 

8/  Žádost o odpuštění nájmu nebytového prostoru – suterénu budovy Krásná čp. 260  

     9/  Žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o. o finanční podporu  

                    na pořízení Sociálního auta pro Hospic Sv. Jiří v Chebu 

             10/  Nabídka Tomáše Hory s.r.o. leteckého snímkování obce Krásná 

             11/  Žádost o ukončení pachtovní smlouvy k pozemku poz.p.č. 2055 v k.ú. Krásná  

   a proplacení finančních prostředků při zhodnocení pozemku 

             12/  Oznámení Klubu Českých Turistů o zrušení 34. ročníku lyžařského  

                     turistického pochodu „Memoriál Míry Redlicha“ 

 13/  Záměr pronajmout bytovou jednotku č. 2, 12 a 13 v domě čp. 260 v Krásné 

   14/  Podání žádosti o dotaci na letní krásenské slavnosti na Regionální sdružení obcí  

                    a měst Euregia Egrensis 

 15/  Snížení výše pachtovného k pozemku poz.p.č 24/4 v k.ú. Krásná   

 16/  Uzavření smlouvy o zpracování ÚP Krásná mezi projektantem  

        Ing. Arch. Ladislavem Komrskou a obcí Krásná 

 17/  Pořízení změny č. 1 ÚP  Krásná, včetně zpracování celého správního území  

        dle metodiky STANDARD MMR 

 18/  Schválení investice akce: „Zabezpečení péče o památník padlým v I. a II. světové  

         válce v zaniklé vsi Újezd“ z dotace Ministerstva obrany ČR 
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 19/  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních  

         údajů mezi SMS služby, s.r.o. a obcí Krásná 

 20/  Nabídka Komerční banky, a.s. na možné úročení volných prostředků obce 

             21/  Zprávy starosty 

             26/  Různé, diskuse 

             27/  Návrh na usnesení, závěr 

 

Starosta obce navrhl rozšíření programu o 4 níže uvedené body, které budou zařazeny za bod 

č. 21. Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání s následujícími změnami a 

doplněními: 

 

bod č. 22) Dohoda o ukončení smluv s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace 

z OPŽP na projekty: „VZT + FVE v budově KD Krásná“ a „Zateplení a výměna zdroje tepla 

v budově KD Krásná“ 

 

bod č. 23) Uzavření smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace z NPO na 

projekt: „Energetické úspory v budově KD Krásná“ 

 

bod č. 24) Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci výběrového 

řízení na akci: „VZT + FVE v budově KD Krásná“ 

 

bod č. 25) Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci výběrového 

řízení na akci: „Zateplení a výměna zdroje tepla v budově KD Krásná“ 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 17.02.2022 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 19/22 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 17.02.2022 

 

Usnesení č.: 113/21, 128/21, 130/21, 132/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22, 

9/22, 10/22, 11/22, 12/22, 13/22, 14/22, 15/22, 16/22, 17/22, 18/22 splněno. 

 

č. 152/18, 07/21, 84/21, 90/21 a 133/21 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 

- Radek Janousch 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Daniela Němcová 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 
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3/ Revokace usnesení č. 132/21 ze dne 16.12.2021 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl revokovat usnesení č. ZO 132/21 ze dne 16.12.2021 

– ZO 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  
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 20/22 

 

- revokuje usnesení č. ZO 132/21 ze dne 16.12.2021 – 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 žadateli 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

4/ Záměr prodat pozemky poz.p.č. 1092/2, 1088/24 a 1090/3 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr prodat pozemky poz.p.č. 

1092/2, 1088/24 a 1090/3 v k.ú. Krásná včetně žádosti manželů Jiřího a Soni Jakoubkových. 

Zastupitelé se shodli na prodeji pozemků výše uvedeným žadatelům. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 21/22 

 

- schvaluje prodej pozemků poz.p.č. 1090/3 o výměře 1144 m² (trvalý travní porost) 

v k.ú. Krásná, poz.p.č. 1088/24 o výměře 91 m² (trvalý travní porost) a poz.p.č. 1092/2 

o výměře 113 m² (trvalý travní porost) jako SJM manželům Jiřímu a Soně Jakoubkovým 

za účelem výstavby RD. Kupní cena pozemku je stanovena ve výší 300,- Kč/m², která 

bude navýšena o náklady obce. Obec Krásná má k uvedenému pozemku předkupní 

právo po dobu 5 let. 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Žádost pana Martina Pošmury a paní Petry Pošmurové Fillové o koupi pozemku 

poz.p.č. 295/63 v k.ú. Krásná včetně splátkovosti 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil žádost pana Martina Pošmury a paní Petry 

Pošmurové Fillové o koupi pozemku poz.p.č. 295/63 o výměře 607 m² v k.ú. Krásná (ostatní 

plocha) za účelem rozšíření zázemí RD včetně splátkovosti pozemku. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 22/22 

 

- schvaluje prodej pozemku poz.p.č. 295/63 o výměře 607 m² v k.ú. Krásná (ostatní 

plocha) panu Martinu Pošmurovi a paní Petře Pošmurové Fillové za účelem rozšíření 

zázemí RD včetně splátkovosti pozemku. Kupní cena pozemku je stanovena ve výší 

300,- Kč/m², která bude navýšena o náklady obce a bude uhrazena nejpozději v termínu 

do 30. června 2025. Do doby uhrazení kupní ceny bude k pozemku uzavřena pachtovní 

smlouva. Cena pachtu je stanovena ve výší 1,50 Kč/m²/rok. Současně schvaluje 

ukončení současné pachtovní smlouvy k uvedenému pozemku. 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

 (pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Žádost pana Zdenka a Jitky Kubincových o koupi pozemku poz.p.č. 295/59 v k.ú. 

Krásná včetně splátkovosti 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil žádost pana Zdenka a Jitky Kubincových o koupi 

pozemku poz.p.č. 295/59 o výměře 848 m² v k.ú. Krásná (ostatní plocha) za účelem rozšíření 

zázemí RD včetně splátkovosti pozemku. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 23/22 

  

- schvaluje prodej pozemku poz.p.č. 295/59 o výměře 848 m² v k.ú. Krásná (ostatní 

plocha) panu Zdenku a Jitce Kubincovým za účelem rozšíření zázemí RD včetně 

splátkovosti pozemku. Kupní cena pozemku je stanovena ve výší 300,- Kč/m², která 

bude navýšena o náklady obce a bude uhrazena nejpozději v termínu do 31. prosince 

2025. Do doby uhrazení kupní ceny bude k pozemku uzavřena pachtovní smlouva. Cena 

pachtu je stanovena ve výší 1,50 Kč/m²/rok. Současně schvaluje ukončení současné 

pachtovní smlouvy k uvedenému pozemku. 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Žádost nadačního fondu Gaudeamus o poskytnutí finanční podpory na organizaci 

dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným žádost nadačního fondu Gaudeamus o 

poskytnutí finanční podpory na organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií České a 

Slovenské republiky. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 24/22 

  

- schvaluje poskytnutí finanční podpory ve výši 2.000,- Kč fondu Gaudeamus na 

organizaci dějepisné soutěže studentů gymnázií České a Slovenské republiky 
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- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

8/ Žádost o odpuštění nájmu nebytového prostoru – suterénu budovy Krásná čp. 260 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným žádost paní Eveliny Langerové o 

prominutí nájmu a poplatku za září, říjen, listopad, prosinec 2021 a leden, únor 2022 

Kosmetického salonu a sauny Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 25/22 

  

- schvaluje ukončení nájemní smlouvy k 30.11.2021 a prominutí nájmu za měsíc 

prosinec 2021 a měsíc leden a únor roku 2022 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

9/ Žádost společnosti KOMPAKT spol. s.r.o. o finanční podporu na pořízení Sociálního 

auta pro Hospic Sv. Jiří v Chebu 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost společnosti KOMPAKT spol. 

s.r.o. o finanční podporu na pořízení Sociálního auta pro Hospic Sv. Jiří v Chebu. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 26/22 

  

- schvaluje poskytnutí finanční podpory na pořízení Sociálního auta pro Hospic Sv. Jiří 

v Chebu ve výši 6.050,- kč včetně DPH 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

10/ Nabídka Tomáše Hory s.r.o. leteckého snímkování obce Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům nabídku pana Tomáše Hory, s.r.o. na 

letecké snímkování obce Krásná. Zastupitelé se shodli, že v současné snímkování není potřeba. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 27/22 

  

- neschvaluje nabídku Tomáše Hory, s.r.o. na letecké snímkování obce Krásná 
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- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

11/ Žádost o ukončení pachtovní smlouvy k pozemku poz.p.č. 2055 v k.ú. Krásná a 

proplacení finančních prostředků při zhodnocení pozemku 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost pana Miloslava Macha o 

ukončení pachtovní smlouvy k pozemku poz.p.č. 2055 v k.ú. Krásná a proplacení finančních 

prostředků při zhodnocení pozemku. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 28/22 

  

- schvaluje ukončení pachtovní smlouvy pana Miloslava Macha k pozemku poz.p.č. 

2055 v k.ú. Krásná k 31.12.2021 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Oznámení Klubu Českých Turistů o zrušení 34. ročníku lyžařského turistického 

pochodu „Memoriál Míry Redlicha“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Oznámení Klubu Českých Turistů o 

zrušení 34. ročníku lyžařského turistického pochodu „Memoriál Míry Redlicha“. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 29/22 

  

- bere na vědomí Oznámení Klubu Českých Turistů o zrušení 34. ročníku lyžařského 

turistického pochodu „Memoriál Míry Redlicha“ 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13/ Záměr pronajmout bytovou jednotku č. 2, 12 a 13 v domě čp. 260 v Krásné 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným záměr pronajmout bytovou jednotku  

č. 2, 12 a13 v domě čp. 260. Dále zastupitelům předložil seznam žadatelů o obecní byt. 

Zastupitelé ze seznamu vybrali tři žadatele – pana Jakuba Pletichu do bytu č. 13, paní Naděždu 

Jedličkovou do bytu č. 2 a paní Jaroslavu Heišteinovou do bytu č. 12. Zastupitelé navrhli 

případné náhradníky – manželé Jiřího a Antonii Karkošínovi a paní Lidmilu Podávkovou. 

 

 

 

 



2. Zasedání Zastupitelstva obce Krásná ze dne 17.02.2022 

17.02.2022  Stránka 7 z 13 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 30/22 

  

- schvaluje přidělení bytu č. 13 panu Jakubovi Pletichovi, bytu č. 2 paní Naděždě 

Jedličkové a bytu č. 12 paní Jaroslavě Heišteinové, vše v bytovém domě č.p. 260 Krásná 

k 01.03.2022, zároveň schvaluje případné náhradníky – manželé Jiřího a Antonii 

Karkošínovi a paní Lidmilu Podávkovou. 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Podání žádosti o dotaci na letní krásenské slavnosti na Regionální sdružení obcí a měst 

Euregia Egrensis 

 

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

krásenské slavnosti pod názvem na Regionální sdružení obcí a měst Euregia Egrensis.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 31/22 

  

- schvaluje podání žádosti o dotaci na letní krásenské slavnosti na Regionální sdružení 

obcí a měst Euregia Egrensis 
 

- ukládá starostovi podat žádost o dotaci 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

15/ Snížení výše pachtovného k pozemku poz.p.č 24/4 v k.ú. Krásná   

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl snížit výši nájemného panu Vasylu Povovyčovi 

k pozemku poz.p.č. 24/4 v k.ú. Krásná z důvodu změny hranic pozemku z důvodu Novostavby 

stezky pro chodce k 01.01.2022 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 32/22  

 

- schvaluje snížení výše nájemného panu Vasylu Povovyčovi k pozemku poz.p.č. 24/4 

v k.ú. Krásná z důvodu změny hranic pozemku z důvodu Novostavby stezky pro chodce 

k 01.01.2022 
 

- ukládá starostovi ponížit výši nájemného 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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16/ Uzavření smlouvy o zpracování ÚP Krásná mezi projektantem Ing. Arch. Ladislavem 

Komrskou a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy o 

zpracování ÚP Krásná mezi projektantem Ing. Arch. Ladislavem Komrskou a obcí Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 33/22 

 

- schvaluje uzavření smlouvy o zpracování ÚP Krásná mezi projektantem Ing. Arch. 

Ladislavem Komrskou a obcí Krásná 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

17/ Pořízení změny č. 1 ÚP Krásná, včetně zpracování celého správního území dle 

metodiky STANDARD MMR 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr pořídit změnu č. 1 ÚP Krásná, 

včetně zpracování celého správního území dle metodiky STANDARD MMR. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 34/22 

 

- schvaluje ukončení pořizování jednotlivých změn č. 3-11 územního plánu Krásná. 

Návrhy na změnu ÚP Krásná, které byly součástí změn č. 3-11 budou projednány 

společně ve změně č. 1 ÚP Krásná. 

 

- schvaluje pořízení změny č. 1 územního plánu Krásná zkráceným způsobem dle § 55a 

§ 55b stavebního zákona 183/2006 Sb., s podmínkou, že navrhovatelé uhradí náklady 

na její zpracování a na mapové podklady. Změna obsahuje tyto návrhy a podněty: 

 

- Z1/1 – Návrh vlastníka - společnosti Nový Radhošť s.r.o., který spočívá ve změně ploch 

s rozdílným funkčním využitím z plochy rezervy pro golfové hřiště, plochy smíšeného 

nezastavěného území a plochy smíšené výrobní na plochu OS – občanské vybavení – 

sport, v lokalitě poz.p.č. 727/2, 732, 733, 734/1, 734/5, 1673/2, 803/2 a 1724 k.ú. 

Krásná. 

 

- Z1/2 - Návrh vlastníka - Jindřicha Nováka, který spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím plochy ZP na plochu BI – bydlení – bydlení individuální v lokalitě 

poz.p.č. 84/3 k.ú. Krásná a z plochy VP – veřejné prostranství na plochu BI – bydlení – 

bydlení individuální v lokalitě poz.p.č. 4/1 k.ú. Krásná 

 

- Z1/3 - Návrh vlastníka – Petra Němce, který spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy ZP – plochy zemědělské na plochu BI – plochy bydlení – 

bydlení individuální v lokalitě poz.p.č. 1984/1 k.ú. Krásná (cca 3939 m2). 

 

- Z1/4 - Návrh vlastníka – společnosti Nový Radhošť s.r.o., který spočívá ve změně ploch 

s rozdílným funkčním využitím z plochy VS – plochy výroby a skladování v lokalitě 
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poz.p.č. 788/1 k.ú. Krásná a plochy SV -  Plochy smíšené obytné – venkovské v lokalitě 

stávajících objektů č.p. 274 a č.p. 3 v obci Krásná na plochu SM – plochy smíšené 

obytné – městské. 

 

- Z1/5 - Návrh vlastníka – p. Gliszczyňski, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SN – plochy smíšené nezastavěného území na plochu BI – 

plochy bydlení – bydlení individuální v lokalitě poz.p.č. 19/12 k.ú. Krásná (cca 920 m2) 

 

- Z1/6 - Návrh vlastníka – Václava Jedličky, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy BI – plochy bydlení – bydlení individuální na plochu SV – 

plochy smíšené obytné – venkovské v lokalitě st.p.č. 64 k.ú. Krásná 

 

- Z1/7 - Návrh vlastníka – manželů Brodmanových, která spočívá ve změně ploch 

s rozdílným funkčním využitím z plochy ZP – plochy zemědělské na plochu SV – 

plochy smíšené obytné – venkovské v lokalitě st.p.č. 459 a poz.p.č. 384 k.ú. Krásná (cca 

3270 m2) 

 

- Z1/8 - Návrh vlastníka – Martina Veselého, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy ZP – plochy zemědělské na plochu BI – plochy bydlení – 

bydlení individuální v lokalitě poz.p.č. 229 k.ú. Krásná (cca 1933 m2) 

 

- Z1/9  - Návrh vlastníka – Jana Poláka, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SN – plochy smíšené nezastavěného území na plochu SV 

– plochy smíšené obytné – venkovské v lokalitě poz.p.č.1069/3 k.ú. Krásná (cca 3962 

m2). 

 

- Z1/10 - Návrh vlastníka – Davida Nováka, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SN – plochy smíšené nezastavěného území na plochu BI – 

bydlení – bydlení individuální v lokalitě poz.p.č. 1087/1 k.ú. Krásná. 

 

- Z1/11 – Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy OS – plocha občanské vybavenosti – sport na plochu SM 

– plocha smíšená obytná – městská v lokalitě poz.p.č. 1221/4 k.ú. Krásná. 

 

- Z1/12 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy ZP na plochu OH + VP – za účelem umístění hřbitova 

v lokalitě severní části poz.p.č. 176/4 k.ú. Krásná. 

 

- Z1/13 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy ZP na plochu BI - bydlení v lokalitě jihovýchodní části 

poz.p.č. 176/4 k.ú. Krásná z důvodu nedostatku obecních pozemků určených k výstavbě 

rodinných domů 

 

- Z1/14 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SM na plochu RH - rekreace (cca 1000 m2) v lokalitě 

poz.p.č. 1061 k.ú. Krásná za účelem výstavby drobných staveb tvořících zázemí pro 

sousední vodní plochu 

 

- Z1/15 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy BI – bydlení individuální v lokalitě poz.p.č. 326/1 k.ú. 

Krásná na plochu OV – občanská vybavenost 
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- Z1/16 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SM na plochu BI v lokalitě st.p.č. 466 k.ú. Krásná se 

zahradou poz.p.č. 1077/2 k.ú. Krásná v zastavěném území obce dle skutečného stavu.  

 

- Z1/17 - Návrh vlastníka – pana Hudečka, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SN na plochu SV v lokalitě rekreačního objektu st.p.č. 544 

k.ú. Krásná 

 

- Z1/18 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy ZP na plochu DS v lokalitě poz.p.č. 2289 k.ú. Krásná – 

zákres stávající komunikace 

 

- Z1/19 - Z vlastního podnětu Obce Krásná, která spočívá ve změně ploch s rozdílným 

funkčním využitím z plochy SN na plochu PV - stávající vodní plochu – rybník 

v lokalitě poz.p.č. 1207 k.ú. Štítary u Krásné. 
 

- ukládá starostovi zajisti pořízení změny č. 1 ÚP Krásná 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

18/ Schválení investice akce: „Zabezpečení péče o památník padlým v I. a II. světové válce 

v zaniklé vsi Újezd“ z dotace Ministerstva obrany ČR 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl schválit investici na akci: „Zabezpečení péče o 

památník padlým v I. a II. světové válce v zaniklé vsi Újezd“ z dotace Ministerstva obrany ČR. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 35/22 

 

- schvaluje investici akce: „Zabezpečení péče o památník padlým v I. a II. světové válce 

v zaniklé vsi Újezd“ z dotace Ministerstva obrany ČR 
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko MO ČR 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19/ Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů 

mezi SMS služby, s.r.o. a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování 

služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi SMS služby, s.r.o. a obcí Krásná. 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 36/22 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb pověřence pro 

ochranu osobních údajů mezi SMS služby, s.r.o. a obcí Krásná 
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- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

20/ Nabídka Komerční banky, a.s. na možné úročení volných prostředků obce 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům nabídku Komerční banky, a.s. na 

možné úročení volných prostředků obce. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 37/22 

 

- schvaluje nabídku Komerční banky, a.s. na možné úročení volných prostředků obce 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy dokumentů s KB, a.s. 
 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

21/ Zprávy starosty  

 

21a/ Žádosti o přidělení bytu v majetku obce Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným žádost pana Davida Kormaníka a paní 

Lidmily Podávkové o přidělení bytu v majetku obce Krásná.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 38/22 

  

- schvaluje přijetí žádosti pana Davida Kormaníka a paní Lidmily Podávkové o přidělení 

bytu v majetku obce Krásná 

 

- ukládá starostovi informovat žadatele o rozhodnutí Zastupitelstva obce 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

22) Dohoda o ukončení smluv s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace 

z OPŽP na projekty: „VZT + FVE v budově KD Krásná“ a „Zateplení a výměna zdroje 

tepla v budově KD Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Dohody o ukončení smluv s panem 

Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace z OPŽP na projekty: „VZT + FVE v budově 

KD Krásná“ a „Zateplení a výměna zdroje tepla v budově KD Krásná“.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 39/22 
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- schvaluje Dohody o ukončení smluv s panem Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání 

dotace z OPŽP na projekty: „VZT + FVE v budově KD Krásná“ a „Zateplení a výměna 

zdroje tepla v budově KD Krásná“ 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

23) Uzavření smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace z NPO na projekt: 

„Energetické úspory v budově KD Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy s Ing. 

Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace z NPO na projekt: „Energetické úspory v budově 

KD Krásná“ 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 40/22 

  

- schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Davidem Plíštilem, Ph.D. k získání dotace z NPO na 

projekt: „Energetické úspory v budově KD Krásná“ 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

24) Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci výběrového řízení 

na akci: „VZT + FVE v budově KD Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy se 

společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci výběrového řízení na akci: „VZT + FVE 

v budově KD Krásná“ 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 41/22 

  

- schvaluje uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci 

výběrového řízení na akci: „VZT + FVE v budově KD Krásná“ 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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25) Uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci výběrového řízení 

na akci: „Zateplení a výměna zdroje tepla v budově KD Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na uzavření smlouvy se 

společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci výběrového řízení na akci: „Zateplení a výměna 

zdroje tepla v budově KD Krásná“ 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 42/22 

  

- schvaluje uzavření smlouvy se společností TENDRA spol. s.r.o. k organizaci 

výběrového řízení na akci: „Zateplení a výměna zdroje tepla v budově KD Krásná“ 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 6, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 
26/ Různé, diskuze  
 
27/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 

 

 
Zapsala:  Daniela Němcová                                           V Krásné dne  
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Petr Paprsek 

Luboš Pokorný                                                                      p. Radek Janousch 
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