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

ZÁPIS 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 19.05.2022 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

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

Švarcová, Václav Jedlička, Radek Janousch 

Nepřítomen:  

Omluven:  

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 21.04.2022, 

Petr Paprsek a Václav Jedlička svými podpisy stvrdili, že zápis je v souladu s jednáním 

zasedání. 
 

 

Program jednání: 

 

 1/  Ověřování zápisu z jednání zastupitelstva                                                 

  2/  Jmenování ověřovatelů zápisu 

             3/  Schválený závěrečný účet a účetní závěrka DSO Sdružení Ašsko za rok 2021  

                   včetně zprávy o výsledku hospodaření 

 4/  Záměr obce prodat pozemky poz.p.č. 1087/3 a 1087/4 v k.ú. Krásná 

 5/  Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04861961 o poskytnutí podpory  

       ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

 6/  Žádost o koupi pozemku poz.p.č. 295/53 v k.ú. Krásná 

 7/  Zadání výběrového řízení na akci: „Oprava MK na poz.p.č. 1696 v k.ú. Krásná“  

       včetně jmenování hodnotící komise VŘ 

             8/  Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické  

                   mapy Karlovarského kraje 

             9/  Schválení počtu zastupitelů obce Krásná pro volební období 2022 – 2026 

           10/  Podaná žádost na ÚP o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP   

                  k umístění uchazečů o zaměstnání 

           11/  Podaná žádost o příspěvek na ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního  

                  místa pro uchazeče o zaměstnání 

           12/  Návrh na zpracování geometrického plánu k rozdělení pozemku poz.p.č. 1126/3  

                  v k.ú. Krásná 

           13/  Zprávy starosty 

           14/  Různé, diskuse 

           15/  Návrh na usnesení, závěr 
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1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 19.05.2022 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 72/22 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 19.05.2022 

 

Usnesení č.: 66/22, 67/22, 68/22, 69/22, 70/22, 71/22 splněno. 

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

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Starosta obce navrhl jmenovat tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Stanislav Drofa 

- Radek Janousch 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Daniela Němcová 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3/ Schválený závěrečný účet a účetní závěrka DSO Sdružení Ašsko za rok 2021 včetně 

zprávy o výsledku hospodaření 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům schválený závěrečný účet a účetní 

závěrku DSO Sdružení Ašsko za rok 2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 73/22 

 

- bere na vědomí schválený závěrečný účet a účetní závěrku DSO Sdružení Ašsko za rok 

2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

4/ Záměr obce prodat pozemky poz.p.č. 1087/3 a 1087/4 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr prodat pozemky poz.p.č. 1087/3 

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

porost), oba v k.ú. Krásná na základě žádosti paní Veroniky Novákové. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 74/22 

 

- schvaluje prodej pozemků 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 paní 

Veronice Novákové.  Kupní cena pozemku je stanovena ve výší 300,- Kč/m², která bude 
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navýšena o náklady obce. Obec Krásná zřizuje k uvedenému pozemku předkupní právo 

po dobu 5 let. 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04861961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh dodatku č. 1 ke smlouvě č. 

04861961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 75/22 

 

- schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 04861961 o poskytnutí podpory ze 

Státního fondu životního prostředí České republiky 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 
 

 (pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Žádost pana Vladimíra Duška o koupi pozemku poz.p.č. 295/53 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost pana Vladimíra Duška o koupi 

pozemku poz.p.č. 295/53 v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 76/22 

  

- neschvaluje prodej pozemku poz.p.č. 295/53 o výměře 1752 m² v k.ú. Krásná 

 

- schvaluje prodej části pozemku poz.p.č. 295/53 o výměře cca 752 m² v k.ú. Krásná 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a následně zajistit zpracování GP, jehož 

náklady bude hradit žadatel, zajistit zveřejnění záměru 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Zadání výběrového řízení na akci: „Oprava MK na poz.p.č. 1696 v k.ú. Krásná“ včetně 

jmenování hodnotící komise VŘ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl jmenovat komisi pro hodnocení nabídek na akci: 

„Oprava MK na poz.p.č. 1696 v k.ú. Krásná“ v následujícím složení: 
 

 

 



5. Zasedání Zastupitelstva obce Krásná ze dne 19.05.2022 

19.05.2022  Stránka 4 z 7 

 

             1. Petr Paprsek                 náhradníci: 1. Radek Janousch 

             2. Václav Jedlička                                          2. Petra Švarcová 

             3. Ferdinand Paprsek                                        3. Šárka Plavnická 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 77/22 

  

- schvaluje složení hodnotící komise na výběrové řízení na akci „Oprava MK na poz.p.č. 

1696 v k.ú. Krásná“ 
 

- ukládá starostovi zajistit výběrové řízení 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

8/ Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy 

Karlovarského kraje 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Smlouvu o spolupráci při tvorbě, 

aktualizaci a správě Digitální technické mapy Karlovarského kraje. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 78/22 

  

- schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální 

technické mapy Karlovarského kraje 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

9/ Schválení počtu zastupitelů obce Krásná pro volební období 2022 – 2026 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl zastupitelům schválení 7 zastupitelů obce Krásná pro 

volební období 2022 – 2026. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 79/22 

  

- schvaluje 7 zastupitelů obce Krásná pro volební období 2022 – 2026       

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko ORP Aš 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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10/ Podaná žádost na ÚP o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP 

k umístění uchazečů o zaměstnání 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a informoval zastupitele o podání žádosti na ÚP o příspěvek 

na vytvoření pracovní příležitosti v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 80/22 

  

- bere na vědomí podání žádosti na ÚP o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti 

v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

11/ Podaná žádost o příspěvek na ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního 

místa pro uchazeče o zaměstnání 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a informoval zastupitele o podání žádosti o příspěvek na ÚP 

na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 81/22 

  

- bere na vědomí podání žádosti o příspěvek na ÚP na vyhrazení společensky účelného 

pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání. 
 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Návrh na zpracování geometrického plánu k rozdělení pozemku poz.p.č. 1126/3 v k.ú. 

Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh na zpracování geometrického 

plánu k rozdělení pozemku poz.p.č. 1126/3 v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 82/22 

  

- schvaluje zajištění zpracování geometrického plánu k rozdělení pozemku poz.p.č. 

1126/3 v k.ú. Krásná 

 

- ukládá starostovi zajistit zpracování GP 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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13/ Zprávy starosty  

 

13a/ Žádost MŠ Krásná, p.o. o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ pro školní  

rok 2022 - 2023 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům žádost MŠ Krásná, p.o. o povolení 

výjimky z počtu dětí ve třídách na školní rok 2022 – 2023. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 83/22  

- schvaluje Povolení výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ Krásná, p.o. pro školní rok 

2022/2023 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko MŠ Krásná, z.s. 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13b/ Smlouva o poskytnutí a svozu skartační nádoby č. 76–05/2022 mezi Pavlem 

Šlagorským a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům smlouvu o poskytnutí a svozu 

skartační nádoby č. 76–05/2022 pro separaci papírového odpadu mezi Pavlem Šlagorským 

(garantem projektu) a obcí Krásná.  

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 84/22 

 

- schvaluje smlouvu o poskytnutí a svozu skartační nádoby č. 76–05/2022 pro separaci 

papírového odpadu mezi Pavlem Šlagorským (garantem projektu) a obcí Krásná 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13c/ Podaná žádost na ÚP o příspěvek na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci 

VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a informoval zastupitele o podání žádosti na ÚP o příspěvek 

na vytvoření dvou pracovních příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 85/22 

 

- bere na vědomí podání žádosti na ÚP o příspěvek na vytvoření dvou pracovních 

příležitostí v rámci VPP k umístění uchazečů o zaměstnání 
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(pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Různé, diskuze  
 

Starosta obce zastupitele informoval o zpracovaném geometrickém plánu č. 1026-211/2021  

ze dne 04.05.2022 k pozemkům poz.p.č. 346/4 a 251/1 v k.ú. Krásná na žádost pana Petra 

Čitana. Současně byl GP schválen stavebním úřadem a úřadem územního plánování v Aši.  

Je tedy možné zveřejnit záměr o prodeji uvedených pozemků na úřední desce obce Krásná. 

 

V diskuzi bylo předneseno několik podnětů občanů ohledně dopravního řešení a pořádku 

v obci. Na další pravidelné návštěvě s vedením PČR OOP AŠ budou tyto podněty 

prodiskutovány. 

 

15/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 

 
Zapsala:  Daniela Němcová                                           V Krásné dne  
  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Stanislav Drofa 

Luboš Pokorný                                                                      p. Radek Janousch 

 
Místostarosta obce  

Petr Paprsek 
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