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

ZÁPIS 

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Krásná konaného dne 30.06.2022 v zasedací místnosti 

Obecního úřadu Krásná v 16:00 hod. 
 

 

 

Přítomni: Luboš Pokorný, Petr Paprsek, Ing. Zuzana Pokorná, Petra Švarcová, Radek 

Janousch 

Nepřítomen:  

Omluven: Stanislav Drofa, Václav Jedlička 

Zapisovatelka: Šárka Plavnická 

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 19.05.2022, 

Stanislav Drofa 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 zápisu 

             3/  Zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.06.2022 

             4/  Rozpočtové opatření č. 2/2022 

             5/  Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2021  

             6/  Výsledek inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o.      

 7/  Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Krásná a MŠ Krásná, p.o.  

      za účetní období 2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření      

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

             9/  Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašsko ze dne 07.06.2022         

           10/  Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Krásná  

           11/  Návrh Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje vymezených  

                   úseků silnic, na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba 

           12/  Záměr obce prodat pozemky poz.p.č. 346/4 a 251/1 v k.ú. Krásná 

           13/  Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 7 v 1. poschodí  

                  domu čp. 260 v Krásné                                                                

           14/  Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce ve 2. poschodí  

                  domu čp. 196 v Krásné                                                                

           15/  Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda  

                  o umístění stavby mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Krásná 

           16/  Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Krásná, p.o. 

           17/  Jmenování nové ředitelky MŠ Krásná, p.o. 

           18/  Prodloužení termínu rekonstrukce kanceláře OÚ 

           19/  Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava části MK na poz.p.č. 1696  

                  v k.ú. Krásná“ 
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           20/  Zprávy starosty 

           21/  Různé, diskuse 

           22/  Návrh na usnesení, závěr 
 

 

Starosta obce navrhl vyřazení bodu č. 16 - Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitelku 

MŠ Krásná, p.o. z důvodu duplicity bodů v programu.                                       

 

 

 

1/ Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva obce k datu 30.06.2022 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 86/22 

 

- bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva obce Krásná k datu 30.06.2022 

 

Usnesení č.: 72/22, 73/22, 74/22, 75/22, 76/22, 77/22, 78/22, 79/22, 80/22, 81/22, 82/22, 

83/22, 84/22 a 75/22 splněno. 

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

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

2/ Jmenování ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

 

Starosta obce navrhl jmenovat tyto ověřovatele zápisu: 

 

- Ing. Zuzana Pokorná 

- Petra Švarcová 
 

Starosta obce navrhl jmenovat zapisovatele zápisu: 

 

- Šárka Plavnická 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

3/ Zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.06.2022  

 

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

finančního výboru ze dne 30.06.2022. 
 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 87/22 

 

- schvaluje Zápis z jednání finančního výboru ze dne 30.06.2022 dle předloženého 

návrhu 

 

- ukládá starostovi zajistit úpravu schváleného rozpočtu obce 
 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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4/ Rozpočtové opatření č. 2/2022  

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a předložila zastupitelům Rozpočtové 

opatření č. 2/2022. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 88/22 

 

- schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022 dle předloženého návrhu 

 

- ukládá starostovi zajistit úpravu schváleného rozpočtu obce 
 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

5/ Návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2021 

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a předložila přítomným návrh na rozdělení 

výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2021. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 89/22 

 

- schvaluje návrh na rozdělení výsledku hospodaření MŠ Krásná, p.o. za rok 2021 
 

 (pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0)  

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

6/ Výsledek inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o.      

 

Bod jednání uvedla předsedkyně finančního výboru a předložila přítomným výsledek inventur 

obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 90/22 

  

- schvaluje výsledek inventur obce Krásná a Mateřské školy Krásná, p.o. 
 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

7/ Návrh závěrečného účtu a účetní závěrky obce Krásná a MŠ Krásná, p.o. za účetní 

období 2021 včetně zprávy o výsledku hospodaření 

 

Bod jednání uvedla pracovnice úřadu, paní Šárka Plavnická a předložila přítomným návrh 

závěrečného účtu a účetní závěrky obce Krásná a MŠ Krásná, p.o. za účetní období 2021 včetně 

zprávy o výsledku hospodaření. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 91/22 

 

- schvaluje účetní závěrku obce Krásná za účetní období roku 2021 sestavenou 

k 31.12.2021 a zároveň schvaluje závěrečný účet obce Krásná za rok 2021, včetně 

zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2021 a vyjádřilo 

souhlas s celoročním hospodařením s výhradami, na základě nichž obec Krásná přijala 

k nápravě zjištěných chyb a nedostatků tato nápravná opatření: 
 

- Obec Krásná bude informovat Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor interního auditu 

a kontroly, do 15-ti dnů po projednání a schválení závěrečného účtu obce Krásná o 

přijetí nápravných opatření.  
 

- Písemná informace o přijetí nápravného opatření k nedostatku uvedenému ve Zprávě o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2021 bude podána Krajskému 

úřadu Karlovarského kraje nejpozději do 15.07.2022.  

 

- ukládá starostovi včasné odeslání písemné informace  
 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

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

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům návrh plánu práce zastupitelstva obce 

na II. pololetí roku 2022. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 92/22 

  

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

obce se bude konat 8. září 2022. 

 

- ukládá starostovi zajistit jednání v souladu se schváleným plánem 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

9/ Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašsko ze dne 07.06.2022 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Zápis z jednání kontrolní komise 

Sdružení Ašsko ze dne 07.06.2022. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 93/22 

  

- bere na vědomí Zápis z jednání kontrolní komise Sdružení Ašsko ze dne 07.06.2022 
 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 
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10/ Žádost o schválení mimořádné odměny pro ředitelku MŠ Krásná 

 

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 94/22 

  

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

 

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

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

11/ Návrh Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje vymezených úseků silnic, 

na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil přítomným návrh Krajské správy a údržby silnic 

Karlovarského kraje vymezených úseků silnic, na kterých se nebude zajišťovat zimní údržba a 

navrhl doporučit provádění zimní údržby v úseku od křižovatky Studentská v Aši, přes 

železniční trať (Aš – předměstí) ke křižovatce místní komunikace v Krásné na pozemku 

poz.p.č. 1700/1 v k.ú. Krásná. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 95/22 

  

- bere na vědomí návrh KSÚSKK a.s. k nezajištění zimní údržby silnice III/2161 v úseku 

Krásná státní hranice a silnice III/2163 v úseku Štítary – Újezd a doporučuje provádění 

zimní údržby v úseku od křižovatky Studentská v Aši, přes železniční trať (Aš – 

předměstí) ke křižovatce místní komunikace v Krásné na pozemku  

poz.p.č. 1700/1 v k.ú. Krásná  
 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko zastupitelstva obce KSÚSKK 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

12/ Záměr obce prodat pozemky poz.p.č. 346/4 a 251/1 v k.ú. Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům záměr prodat pozemky poz.p.č. 346/4 

o výměře 2188 m² (orná půda) a poz.p.č. 251/1 o výměře 587 m² (trvalý travní porost), oba 

v k.ú. Krásná na základě žádosti pana Petra Čitana. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 96/22 

  

- schvaluje prodej pozemků poz.p.č. 346/4 o výměře 2188 m² (orná půda) v k.ú. Krásná 

a poz.p.č. 251/1 o výměře 587 m² (trvalý travní porost) v k.ú. Krásná panu Petrovi 

Čitanovi.  Kupní cena pozemku je stanovena ve výší 300,- Kč/m², která bude navýšena 
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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: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

13/ Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce č. 7 v 1. poschodí domu čp. 

260 v Krásné 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl přítomným uzavřít dodatek k nájemní smlouvě pana 

Jiřího Mitáčka k bytové jednotce č. 7 v prvním poschodí domu čp. 260 v Krásné. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 97/22 

  

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pana Jiřího Mitáčka k bytové jednotce č. 7 

v prvním poschodí domu čp. 260 v Krásné na 2 roky v termínu od 01.07.2022 do 

30.06.2024 

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

14/ Návrh na prodloužení nájemní smlouvy k bytové jednotce ve 2. poschodí domu čp. 196 

v Krásné 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl přítomným uzavřít dodatek k nájemní smlouvě pana 

Jiřího Sojky ve druhém poschodí domu čp. 196. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 98/22 

 

- schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu Jiřímu Sojkovi k bytové jednotce ve 2. 

poschodí domu Krásná čp. 196 na 2 roky v termínu od 01.08.2022 do 31.07.2024 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

15/ Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění 

stavby mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům Návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o 

zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a 

obcí Krásná. 
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Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 99/22 

 

- schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. a obcí Krásná. 
 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

17/ Jmenování nové ředitelky MŠ Krásná, p.o. 

 

Starosta obce informoval zastupitele o jmenování nové ředitelky Mateřské školy Krásná, p.o., 

paní Bc. Jolany Zacharové. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 100/22 

 

- bere na vědomí jmenování nové ředitelky Mateřské školy Krásná, p.o.,  

paní Bc. Jolany Zacharové 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

18/ Prodloužení termínu rekonstrukce kanceláře OÚ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a navrhl prodloužení termínu rekonstrukce kanceláře obecního 

úřadu. Pan místostarosta Petr Paprsek navrhl prodloužení termínu do 31.12.2022. Všichni 

přítomní s tímto návrhem souhlasili. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 101/22 

 

- schvaluje prodloužení termínu rekonstrukce kanceláře obecního úřadu Krásná 

v termínu do 31.12.2022 
 

- ukládá starostovi zajistit rekonstrukci kanceláře OÚ v uvedeném termínu 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

19/ Výsledek výběrového řízení na akci „Oprava části MK na poz.p.č. 1696 v k.ú. Krásná“ 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům výsledek výběrového řízení na akci 

„Oprava části MK na poz.p.č. 1696 v k.ú. Krásná“. Nejvýhodnější nabídku podala společnost 

ALGON a.s. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 
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Usnesením č. ZO 102/22 

 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na akci „Oprava části MK na poz.p.č. 1696 v k.ú. 

Krásná“ a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou společností: 

ALGON, a.s., IČ: 28420403, se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

 

- ukládá starostovi sdělit stanovisko žadateli a zajistit podpisy smluvních stran   

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

20/ Zprávy starosty  

 

20a/ Dodatek k Mandátní smlouvě mezi Ing. Janem Kloudou a obcí Krásná 

 

Bod jednání uvedl starosta obce a předložil zastupitelům dodatek k mandátní smlouvě mezi Ing. 

Janem Kloudou a obcí Krásná ohledně navýšení částky od 01.08.2022 za účetní a ekonomické 

služby. 

 

Zastupitelstvo obce Krásná 

Usnesením č. ZO 103/22 

 

- schvaluje Dodatek k mandátní smlouvě mezi Ing. Janem Kloudou a obcí Krásná  

 

- ukládá starostovi zajistit podpisy smluvních stran 

 

(pro: 5, proti: 0, zdržel se: 0) 

 

Zastupitelé neměli připomínky a předložené usnesení schválili. 

 

 

21/ Různé, diskuze  
 

22/ Návrh na usnesení, závěr 

 

 
Zapsala:  Šárka Plavnická                                     V Krásné dne  
  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Starosta obce                                                            Ověřili: p. Ing. Zuzana Pokorná 

Luboš Pokorný                                                                      p. Petra Švarcová 

 
Místostarosta obce  

Petr Paprsek 
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