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

ZÁPIS 

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 21.04.2022 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

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

Nepřítomen:  

Omluven: Petra Švarcová, Stanislav Drofa, Radek Janousch 

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 24.03.2022, 

Ing. Zuzana Pokorná a Petra Švarcová svými podpisy stvrdily, že zápis je v souladu s jednáním 

zasedání. 
 

 

Program jednání: 
 

   1/  Ověřování zápisu z jednání zastupitelstva                                                 

    2/  Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu  

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

                    domu Krásná čp. 260 

               4/  Záměr společnosti CHEVAK Cheb, a.s. navýšit základní kapitál společnosti 

   5/  Žádost o koupi pozemku poz.p.č. 1087/3 a 1087/4 v k.ú. Krásná 

6/  Žádost o souhlas se začleněním pozemků do Honebního společenstva  

     Smrčina - Podhradí 

               7/  Žádost o koupi pozemku poz.p.č. 1126/3 v k.ú. Krásná 

               8/  Zprávy starosty 

               9/  Různé, diskuse 

             10/  Návrh na usnesení, závěr 
 

 

1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 21.04.2022 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 66/22 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 21.04.2022 

 

Usnesení č.: 43/22, 44/22, 45/22, 46/22, 47/22, 48/22, 49/22, 50/22, 51/22, 52/22, 53/22, 

54/22, 55/22, 56/22, 57/22, 58/22, 59/22, 60/22, 61/22, 62/22, 63/22, 64/22 a 65/22 splněno. 

 

č. 152/18, 84/21 a 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: 

 

- Petr Paprsek 

- Václav Jedlička 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Daniela Němcová 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

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

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl uzavřít dodatek o prodloužení nájemní smlouvy paní 

Bohumile Bučkové k bytu č. 5 v domě Krásná č.p. 260 na 2 roky v termínu od 01.05.2022 do 

30.04.2024. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 67/22 

 

- schvaluje uzavření dodatku s paní Bohumilou Bučkovou k nájemní smlouvě bytové 

jednotky č. 5 v domě Krásná čp. 260 na 2 roky v termínu od 01.05.2022 do 30.04.2024 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

4/ Záměr společnosti CHEVAK Cheb, a.s. navýšit základní kapitál společnosti 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr společnosti CHEVAK Cheb, 

a.s. navýšit základní kapitál společnosti. Zastupitelé souhlasili se záměrem společnosti 

CHEVAK Cheb, a.s. zvýšit základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů společnosti o částku 

266.370.975 Kč. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 68/22 

 

- schvaluje zvýšení základního kapitálu akciové společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 

z vlastních zdrojů společnosti o částku 266.370.975 Kč 

 

- pověřuje svého zástupce hlasovat na valné hromadě společnosti pro návrh usnesení 

valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, který předloží 

představenstvo společnosti 
 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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5/ Žádost paní Veroniky Novákové o koupi pozemku poz.p.č. 1087/3 a 1087/4 v k.ú. 

Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost paní Veroniky Novákové o 

koupi pozemku poz.p.č. 1087/3 o výměře 327 m² (trvalý travní porost) v k.ú. Krásná a poz.p.č. 

1087/4 o výměře 1313 m² (trvalý travní porost) v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 69/22 

 

- bere na vědomí žádost paní Veroniky Novákové o koupi pozemku poz.p.č. 1087/3 o 

výměře 327 m² (trvalý travní porost) v k.ú. Krásná a poz.p.č. 1087/4 o výměře 1313 m² 

(trvalý travní porost) v k.ú. Krásná. 

 

- ukládá starostovi zveřejnit záměr o prodeji uvedených pozemků 
 

 (pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Žádost o souhlas se začleněním pozemků do Honebního společenstva Smrčina - 

Podhradí 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost o souhlas se začleněním 

pozemků do Honebního společenstva Smrčina – Podhradí. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 70/22 

  

- bere na vědomí žádost o souhlas se začleněním pozemků do Honebního společenstva 

Smrčina – Podhradí a navrhuje svolat jednání  

 

- ukládá starostovi svolat jednání k možnému začlenění pozemků do honitby ve 

vlastnictví obce 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Žádost paní Mgr. Barbory Lukšové a manželů Radka a Jaroslavy Janouschové  

o koupi pozemku poz.p.č. 1126/3 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost paní Mgr. Barbory Lukšové a 

manželů Radka a Jaroslavy Janouschové o koupi obecního pozemku poz.p.č. 1126/3 o výměře 

2014 m² (trvalý travní porost) v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 71/22 

  

- schvaluje odložení bodu na příští jednání Zastupitelstva obce Krásná 
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- ukládá starostovi zajistit zařazení bodu na příští jednání ZO 

 

(pro: 4, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

8/ Zprávy starosty  

 

9/ Různé, diskuze  
 
V různém bylo sděleno několik podnětů: 

 

- Návrh na rekonstrukci komunikace směr Krásná – Kamenná 

- Prokopnutí propustku na nejzápadnějším bodě z důvodů zadržování vody 

- Oznámení černé skládky nad Větrovem 

- Oznámení popadaných smrků směrem na nejzápadnější bod  

 
10/ 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 

 

 

 

 


	Zastupitelstvo obce Krásná

