Souhrn usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce Krnsko 4/2022
konaného dne 27.04.2022
(ve smyslu § 87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

Usnesení č. 1, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce Krnsko:
● Schvaluje program jednání řádné veřejné schůze zastupitelstva
● Určuje zapisovatelem pana Libora Šotka a ověřovatelem zápisu bude pan Jan
Umlauf a pan Vlastimil Kovář
● Sděluje, že zápis z předchozího veřejného zasedání z 17.02.2022 byl ověřen
ověřovateli zápisu a nebyly proti němu podány žádné námitky
● Schvaluje zařazení nového bodu na program, pod číslem: 16
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 1, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 2, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce Krnsko bere na vědomí informaci o stavu plnění úkolů z minulého
veřejného zasedání ze dne 17.02.2022
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 2, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 3, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo bere na vědomí informace k probíhajícím akcím v obci.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 3, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 4, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pronájmu parcely č. 34 v Horním Krnsku o výměře 90m2,
za minimální částku ve výši 2.500,- Kč ročně a pověřuje místostarostu obce zveřejnit na
úřední desce Záměr o nájmu pozemku na parcele č. 34. Současně zastupitelstvo
pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o nájmu pozemku na dobu neurčitou, s
výpovědní lhůtou 12 měsíců, za dalších podmínek ve smlouvě uvedených.
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Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 4, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 5, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pronájmu parcel č. 652 a 655 o celkové odhadované
výměře cca 82m2, za minimální částku ve výši 1.200,- Kč ročně a pověřuje místostarostu
obce zveřejnit na úřední desce Záměr o nájmu pozemku na parcelách č. 652 a 655.
Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o nájmu pozemku na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 12 měsíců, za dalších podmínek ve smlouvě uvedených.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 5, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 6, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat část parcely č. 94/3 o celkové výměře cca 7-8m2,
(bude upřesněno geometrickým zaměřením) a pověřuje místostarostu obce zveřejnit na
úřední desce Záměr o prodeji části parcely č. 94/3. Současně zastupitelstvo pověřuje
místostarostu k podpisu Smlouvy o prodeji pozemku za dalších podmínek ve smlouvě
stanovených. Viz rozprava.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 6, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 7, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat oplocenou část parcely č. 660 o celkové výměře
23m2 a současně souhlasí s prodejem části parcely č. 662 o celkové výměře cca 8m2, (bude
upřesněno geometrickým zaměřením) a pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední
desce Záměr o prodeji parcely p.č. 660 a části parcely č. 662. Současně zastupitelstvo
pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o prodeji těchto pozemků.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 7, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 8, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat pozemek na parcele č. 94/19 o celkové výměře
619m2 a pověřuje místostarostu obce k objednání znaleckého posudku pro určení tržní ceny
tohoto pozemku. Dále pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr o
prodeji parcely p.č. 94/19, kdy součástí zveřejněného záměru bude stanovení
minimální ceny na základě objednaného posudku. Současně zastupitelstvo pověřuje
místostarostu k podpisu Smlouvy o prodeji těchto pozemků.
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Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 8, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 9, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem odkoupit pozemek na parcele č. 45/27 o celkové výměře
cca 6-8m2 (odhadem) a pověřuje místostarostu obce k objednání geometrického zaměření
této části pozemku pro oddělení pozemku.
Dále pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr obce o koupi této
části pozemku na parcele p.č. 45/25.
Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o koupi zmíněného
pozemku.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 9, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 10, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem odkoupení části pozemku pod komunikací 37c, na
parcele č. 37 o celkové výměře cca 25m2 (odhadem) a pověřuje:
- starostu obce k projednání situace s majitelem
- následně pak místostarostu obce k objednání geometrického zaměření této části pozemku
pro oddělení pozemku.
Dále pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr obce o koupi části
pozemku na parcele p.č. 37.
Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o koupi zmíněného
pozemku.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 10, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 11, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o užívání kanalizační přípojky ve znění jak byla
zastupitelstvu již dříve předložena a doporučuje ji připravit i v online verzi. Samozřejmě je
nutno zachovat i možnost ruční editace s osobním doručením na obec.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 11, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 12, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2022 o úpravě postupu obce Krnsko při
vymáhání pohledávky ve znění, jak byla zastupitelstvu již dříve předložena. K obsahu, ani
k postupu v jednotlivých krocích nemá zastupitelstvo připomínek.
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Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 12, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 13, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce určuje počet členů pro volební období 2022 - 2026 stejný, jaký byl již i v
minulém volebním období a to je 7 zastupitelů.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 13, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 14, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtového opatření tak jak bylo připraveno paní
hospodářkou
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 14, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 15, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí schválení změny rozpisu č. 1/2022. Dokument byl již
schválen a podepsán starostou v jeho pravomoci v předchozích dnech.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 15, ZO 4/2022 bylo schváleno

Usnesení č. 16, ZO 4/2022:
Zastupitelstvo obce schvaluje dosavadní spolupráci s firmou SVITRENO, Svitáčková Daniela,
IČ: 75415062, Praha 4, kdy bere na vědomí již objednané práce v celkové výši převyšující
částku 200.000,- Kč (dle Směrnice č. 1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu)
a souhlasí v pokračování spolupráce s touto firmou. Důvodem je rovněž kromě přiměřených
cen i časová flexibilita a samotná kvalita odvedené práce.
Pro: 7 / Proti: 0 / Zdržel se: 0
Usnesení č. 16, ZO 4/2022 bylo schváleno

Úkoly vyplývající ze Souhrnu usnesení ZO 4/2022
Úkoly budou zkontrolovány a vyhodnoceny na následujícím veřejném zasedání obce
Starosta a místostarosta: 7 úkolů
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1. Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pronájmu parcely č. 34 v Horním Krnsku
o výměře 90m2, za minimální částku ve výši 2.500,- Kč ročně a pověřuje
místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr o nájmu pozemku na
parcele č. 34. Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu
Smlouvy o nájmu pozemku na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 12 měsíců,
za dalších podmínek ve smlouvě uvedených.
2. Usnesení č. 5:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem pronájmu parcel č. 652 a 655 o celkové
odhadované výměře cca 82m2, za minimální částku ve výši 1.200,- Kč ročně a
pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr o nájmu
pozemku na parcelách č. 652 a 655. Současně zastupitelstvo pověřuje
místostarostu k podpisu Smlouvy o nájmu pozemku na dobu neurčitou s
výpovědní lhůtou 12 měsíců, za dalších podmínek ve smlouvě uvedených.
3. Usnesení č. 6:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat část parcely č. 94/3 o celkové
výměře cca 7-8m2, (bude upřesněno geometrickým zaměřením) a pověřuje
místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr o prodeji části
parcely č. 94/3. Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu
Smlouvy o prodeji pozemku za dalších podmínek ve smlouvě stanovených.
4. Usnesení č. 7:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat oplocenou část parcely č. 660 o
celkové výměře 23m2 a současně souhlasí s prodejem části parcely č. 662 o
celkové výměře cca 8m2, (bude upřesněno geometrickým zaměřením) a
pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr o prodeji
parcely p.č. 660 a části parcely č. 662. Současně zastupitelstvo pověřuje
místostarostu k podpisu Smlouvy o prodeji těchto pozemků.
5. Usnesení č. 8:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodat pozemek na parcele č. 94/19 o
celkové výměře 619m2 a pověřuje místostarostu obce k objednání znaleckého
posudku pro určení tržní ceny tohoto pozemku.
Dále pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr o prodeji
parcely p.č. 94/19, kdy součástí zveřejněného záměru bude
stanovení minimální ceny na základě objednaného posudku.
Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o prodeji
těchto pozemků.
6. Usnesení č. 9:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem odkoupit pozemek na parcele č. 45/27 o
celkové výměře cca 6-8m2 (odhadem) a pověřuje místostarostu obce k
objednání geometrického zaměření této části pozemku pro oddělení pozemku.
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Dále pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr obce o
koupi této části pozemku na parcele p.č. 45/25.
Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o koupi
zmíněného pozemku.
7. Usnesení č. 10:
Zastupitelstvo souhlasí se záměrem odkoupení části pozemku pod komunikací
37c, na parcele č. 37 o celkové výměře cca 25m2 (odhadem) a pověřuje:
- starostu obce k projednání situace s majitelem
- následně pak místostarostu obce k objednání geometrického zaměření této
části pozemku pro oddělení pozemku.
Dále pověřuje místostarostu obce zveřejnit na úřední desce Záměr obce o
koupi části pozemku na parcele p.č. 37.
Současně zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu Smlouvy o koupi
zmíněného pozemku.

Vyvěšeno na úřední desce obce Krnsko dne: 03. 05. 2022
Vyvěšeno i způsobem umožňující dálkový přístup
Sejmuto z úřední desky dne: 21. 05. 2022

Souhrn usnesení z veřejného zastupitelstva obce Krnsko, konaného dne 27.04.2022

-6-

