Souhrn usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Krnsko 11/2021
konaného dne 18.11.2021
(ve smyslu § 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

Usnesení č. 1, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko:
● Schvaluje program jednání řádné veřejné schůze zastupitelstva
● Schvaluje zařazení vstupu pana Pánka před samotný program schůze
● Zapisovatelem je určen Libor Šotek a ověřovateli zápisu pak paní Dominika
Poživilová a pan František Honc
● Sděluje, že zápis z předchozího veřejného zasedání z 15.9.2021 byl ověřen
ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 1, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 2, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí informaci o všech splněných úkolech z minulého
veřejného zasedání ze dne 15.09.2021
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 2, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 3, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce na období
od zvolení nových statutárních zástupců obce k dnešnímu dni a nemá k ní výhrady
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 3, ZO 11/2021 bylo schváleno
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Usnesení č. 4, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko se usnáší a pověřuje místostarostu k nezbytným úkonům
souvisejících s chodem obce, zejména k podpisu objednávek a dokumentů, které souvisí s
chodem obce tak, že tyto podpisy mají stejnou váhu jako podpis starosty obce, a starosta
obce je současně nebo dodatečně o tomto kroku informován.
Toto usnesení nemění pravidla Směrnice č. 1/2018, kde jsou jasně stanovené finanční limity
pro samostatný podpis starosty (nyní i místostarosty) a finanční limity, kdy je nezbytný
podpis obou statutárních zástupců. Nad daný limit stanovený touto Směrnicí, může
rozhodovat dále již jen zastupitelstvo jako celek, tak jako obvykle.
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdržel se: 1 (L. Šotek)

Usnesení č. 4, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 5, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí Dodatek č. 2, ke Smlouvě o dílo uzavřené dne
24.07.2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Krnsko – kanalizace – nové vyhlášení“ a
Změnový list č. 3, kterým byla stanovena výsledná finální částka za výstavbu kanalizace v
obci Krnsko.
Výsledná částka činí 64 356 068.99,- bez DPH, tedy 77 870 843.48,- s DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku č.2 a rovněž k podpisu finální
faktury, která bude vystavena a doručena zhotovitelem kanalizace po odsouhlasení
zmíněného daného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a po nabytí jeho platnosti.
Místostarosta obce dále zajistí zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Zveřejněním
nabývá dodatek platnosti.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 5, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 6, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí návrh smlouvy s firmou KP Stavební s.r.o.,
zastoupenou Ing. Karlem Pánkem a pověřuje starostu nebo místostarostu k jejímu podpisu.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 6, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 7, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí výsledek a doporučení výběrové komise při
vyhodnocení veřejné zakázky na zhotovitele rekonstrukce komunikace na Vystrkově
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k zakázce s názvem „Místní komunikace Krnsko, Vystrkov“ a s návrhem výběrové komise
souhlasí. Komisí bylo doporučeno zahájit jednání a přípravu smlouvy s firmou H-INTES, s.r.o.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 7, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 8, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko se seznámilo s návrhem Smlouvy o dílo tak, jak ji připravila firma
H-INTES s.r.o. na základě požadavků výběrového řízení a na základě připomínek zastupitelů
(zejména co se týká požadovaných termínů zhotovení a procesních úkonů) a pověřuje
starostu obce Smlouvu o dílo k zakázce s názvem „Místní komunikace Krnsko, Vystrkov“ s
vybraným budoucím dodavatelem podepsat.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 8, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 9, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo bere na vědomí nutnost podat k zakázce s názvem „Místní komunikace
Krnsko, Vystrkov“ - parcela číslo 45/9, žádost o dotaci. Současně bude podána žádost o
dotaci k opravě dvou místních komunikací a to komunikace parcelního čísla 662 “Oprava
komunikace u hasičárny” a komunikace 148/4 “Oprava vjezdu za školou”. A dále pro akci
“Zvýšení bezpečnosti chodců u obecního úřadu” na parcele 576/1 (silnice III/27 223).
Žádost o finanční podporu bude podána na Ministerstvo pro místní rozvoj, konkrétně se
jedná o podprogram 117D8210 – Podpora obnovy rozvoje venkova, DT 117D8210A Podpora
obnovy místních komunikací.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 9, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 10, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo souhlasí s vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku za
Obecní systém odpadového hospodářství, a souhlasí se stanoveným poplatkem 800,- Kč na
poplatníka. Současně ukládá povinnost starostovi a místostarostovi obce informovat o vydání
této vyhlášky dozorový orgán, tedy Ministerstvo vnitra.
Tímto usnesením se současně ruší Obecně závazná vyhláška obce Krnsko č. 04/2020, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů, ze dne 4. 5. 2020.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 10, ZO 11/2021 bylo schváleno
Souhrn usnesení z veřejného zastupitelstva obce Krnsko, konaného dne 18.11.2021

-3-

Usnesení č. 11, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí změnu pověřené osoby pro obec Krnsko s tím,
že kontakt byl zveřejněn na webových stránkách obce, pro širší použití občany, a to v sekci
KONTAKTY a současně byl informován Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze. Novým
pověřencem pro ochranu osobních údajů pro obec Krnsko je firma Innovation One s.r.o.,
Chomutov, a odpovědná osoba pověřence je pan Filip Šikola.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 11, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 12, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí kroky učiněné v oblasti vodohospodářské
činnosti, tedy s najmutím odborného člověka v osobě paní Jáglové. S cenovými nabídkami s
ohledem na stávající a budoucí povinnosti obce bylo zastupitelstvo seznámeno a s nabídkami
souhlasí. Zastupitelstvo dále bere na vědomí (po seznámení s nabídkami), odeslání
objednávky na tyto nabídky jako celek. Objednávku na tyto služby ve výši 110 000,- Kč již
ve své kompetenci podepsali starosta a místostarosta dle Směrnice 1/2018.
Zastupitelstvo dále pověřuje starostu nebo místostarostu k podpisu Smlouvy o dílo na dobu
určitou, na částku 5.000,- Kč měsíčně. Smlouva definuje odborný dohled nad způsobem
zásobování pitnou vodovodu a odvádění odpadních vod, a to v rozsahu činností daných touto
smlouvou.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 12, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 13, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 570/8, p.č. 570/7 a
p.č. 106/16 v k.ú. Krnsko z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Obce Krnsko.
Nabídku na převod pozemku 570/5 zamítá. Zastupitelstvo pověřuje starostu nebo
místostarostu obce, sepsáním žádosti o převod pozemků do vlastnictví obce.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 13, ZO 11/2021 bylo schváleno
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Usnesení č. 14, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí způsob určení ceny u obecního pozemku p.č.
581, kdy část pozemku o výměře cca 180m² je oplocena u domu č.p. 30 v Krnsku který je
součástí st. p. č. 27 v k.ú. Krnsko. S ohledem na dobu užívání pozemku, která přesahuje
zákonem stanovenou lhůtu užívání pro tzv. mimořádné vydržení (u nemovitosti 20 let), byl s
majitelem dohodnut způsob určení ceny.
Způsob určení ceny: 180m² x 500 Kč = 90 000,- Kč / koeficient 0,1 = 9 000,- Kč
K dnešnímu dni ještě není hotové geometrické zaměření, proto není známá celková výměra
určená k prodeji pozemku. Jakmile bude obci dodáno geometrické zaměření, pověřuje
zastupitelstvo místostarostu obce sepsáním Smlouvy o prodeji obecního pozemku, kde bude
dle výše uvedeného stanovena cena za kterou obec Krnsko převede pozemek na nynějšího
uživatele pozemku.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 14, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 15, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko nesouhlasí s prodejem obecního pozemku p.č. 34 v Horním
Krnsku s ohledem na to, že se jedná v podstatě o poslední volnou zelenou obecní plochu na
návsi Horního Krnska. Zastupitelstvo je ale ochotno po vyřešení stávajícího neoprávněného
využívání pozemku, které trvá nejméně od roku 2019 (viz mapové podklady), souhlasit s
jeho budoucím pronájmem. Další parametry pronájmu a cenu samotného pronájmu,
zastupitelstvo určí později a to se zpětnou platností, nejméně od roku 2019.
Zastupitelstvo současně pověřuje starostu nebo místostarostu, aby informovali zájemce o
výsledku hlasování zastupitelstva a vstoupili současně se zájemci o pozemek k jednání o
pronájmu pozemku p.č. 34. - po vyřešení jeho stávajícího neoprávněného užívání.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 15, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 16, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko souhlasí s podáním žádosti o převod církevního majetku do
majetku obce, specifikovaného první etapou, tedy konkrétně žádost o převod parcelního
čísla 204 - tedy pozemek pod pavilonem na hřbitově (pavilon je obecní), parcelního čísla
89/1 a 89/3 - dvou části Horního hřbitova které patří církvi a parcelního číslo: st. 60 tedy pozemku pod zvonicí a zvonice, jehož je stavba součástí. Inventář zvonice by zůstal v
majetku církve.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu nebo místostarostu tuto žádost sepsat a odeslat
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Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 16, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 17, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko souhlasí s odkupem obou garáží a pověřuje starostu nebo
místostarostu s oběma majiteli zahájit kroky vedoucí k odkupu obou garáží.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 17, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 18, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko souhlasí s navázáním spolupráce s právní kanceláří pana Mgr.
Přemysla Hašlara a to tak, že s právní kanceláří nebude nyní navazován žádný smluvní
vztah, ale budou zadávány pouze jednotlivé požadavky.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 18, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 19, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko souhlasí s nabídkou od firmy TEWIKO a souhlasí s podáním
žádosti o výměnu všech herních prvků na všech čtyřech dětských hřištích dle nabídky firmy,
kdy celková nabídka činí 1 225 000,- Kč bez DPH a kdy spoluúčast obce by byla ve výši
276 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo rovněž souhlasí s doplněním nabídky o náklady na oplocení v rámci stejné
dotace pro hřiště v Dolním Krnsku ve výši cca 20 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo pověřuje starostu nebo místostarostu k podpisu objednávky s firmou TEWIKO,
kdy předmětem je: Kompletní projektová příprava akce - Herní prvky na dětská
hřiště v obci Krnsko a to včetně zpracování technické projektové dokumentace,
žádost o poskytnutí podpory v rámci programu Ministerstva pro místní rozvoj.
Samotná žádost o dotaci a zpracování veškeré dokumentace - tedy kompletní projektová
příprava, bude v částce 9 000,- Kč bez DPH.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 19, ZO 11/2021 bylo schváleno
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Usnesení č. 20, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí požadavky pana P. s tím, že aktuálně nelze nijak
vyhovět jeho požadavku na prodloužení vodovodu k jeho pozemkům. K této věci se
zastupitelstvo vrátí po dokončení “inventarizace” vodovodních řadů a po zjištění jejich
umístění a celkové kapacity v jednotlivých částech obce. Pravděpodobně v jarních až letních
měsících roku 2022.
Dále zastupitelstvo odkládá podnět pana P. na zřízení fondu na financování výstavby a
zpevnění polních cest. Touto problematikou se zastupitelstvo aktuálně zabývat nebude pro
jeho malou důležitost.
Zastupitelstvo ukládá starostovi nebo místostarostovi, aby vyhlásili předpokládanou změnu
územního plánu tak, aby mohli občasné zasílat podněty pro změnu územního plánu. Termín
sběru podnětů bude ukončen dne 31. 05. 2022.
Pro: 6 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 20, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 21, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko tímto dodatečně souhlasí se stanovením odměny pro člena
zastupitelstva pana Ivana Graseva a to ve výši, která byla přijata usnesením č. 15 UZZ/2018
dne 25.10.2018 a to ve výši 600,- Kč. Stejná částka je zastupiteli panu Grasevovi dnem
vzniku nároku pravidelně zasílána.
Pro: 5/ Proti: 0 / Zdržel se: 1 (I. Grasev)

Usnesení č. 21, ZO 11/2021 bylo schváleno

Usnesení č. 22, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí schválení rozpočtových opatření čísla 5 a 6/2021,
které podepsal starosta obce ve své pravomoci.
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 22, ZO 11/2021 bylo schváleno
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Usnesení č. 23, ZO 11/2021:
Zastupitelstvo obce Krnsko schvaluje rozpočtové opatření číslo 7/2021 tak, jak bylo navrženo
a zastupitelům představeno.
Pro: 5 / Proti: 0 / Zdržel se: 0

Usnesení č. 23, ZO 11/2021 bylo schváleno

Úkoly vyplývající ze Souhrnu usnesení ZO 11/2021
Úkoly budou zkontrolovány a vyhodnoceny na následujícím veřejném zasedání obce
Starosta a místostarosta: 13 úkolů
1. usnesení č. 5 - Zastupitelstvo pověřuje starostu obce k podpisu Dodatku
č.2 a rovněž k podpisu finální faktury, místostarosta obce dále zajistí
zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.
2. usnesení č. 6 - Návrh smlouvy s firmou KP Stavební s.r.o. pověřuje starostu
nebo místostarostu k jejímu podpisu.
3. usnesení č. 8 - Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, Smlouvu o dílo k
zakázce s názvem „Místní komunikace Krnsko, Vystrkov“ s vybraným
dodavatelem podepsat
4. usnesení č. 9 - Zastupitelstvo pověřuje starostu nebo místostarostu k
odeslání žádosti o dotaci
5. usnesení č. 10 - Zastupitelstvo ukládá povinnost starostovi a
místostarostovi obce informovat o vydání odpadové vyhlášky dozorový orgán,
tedy Ministerstvo vnitra.
6. usnesení č. 12 - Zastupitelstvo pověřuje starostu nebo místostarostu k
podpisu Smlouvy o dílo s paní Jáglovou
7. usnesení č. 13 - Zastupitelstvo pověřuje starostu nebo místostarostu obce,
sepsáním žádosti o převod pozemků od středočeského kraje do vlastnictví
obce.
8. usnesení č. 14 - Zastupitelstvo pověřuje místostarostu obce sepsáním
Smlouvy o prodeji obecního pozemku p.č. 581 v Horním Krnsku s
koeficientem.
9. usnesení č. 15 - Zastupitelstvo současně pověřuje starostu nebo
místostarostu, aby informovali zájemce o výsledku hlasování zastupitelstva a
vstoupili současně se zájemci o pozemek k jednání o pronájmu pozemku p.č.
34. - po vyřešení jeho stávajícího neoprávněného užívání.
10. usnesení č. 16 - Zastupitelstvo obce pověřuje starostu nebo místostarostu
sepsat žádost o převod majetku od církve.
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11. usnesení č. 17 - Zastupitelstvo obce Krnsko souhlasí s odkupem obou
garáží a pověřuje starostu nebo místostarostu s oběma majiteli zahájit kroky
vedoucí k odkupu obou garáží.
12. usnesení č. 19 - Zastupitelstvo pověřuje starostu nebo místostarostu k
podpisu objednávky s firmou TEWIKO
13. usnesení č. 20 - Zastupitelstvo ukládá starostovi nebo místostarostovi, aby
vyhlásili předpokládanou změnu územního plánu č.3.

Vyvěšeno na úřední desce obce Krnsko dne: 24. 11. 2021
Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup
Sejmuto z úřední desky dne: 10. 12. 2021
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