
 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

           KRAVSKO č. 2, ze dne 17. 3. 2021 
_____________________________________________ 
 

 
 

PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 

 

1. Organizační záležitosti 

2. Rozpočtové opatření 1/2021  

3. Inventarizace majetku obce Kravsko 

4. Obecní vyhlášky, obecní předpisy 

5. Záležitosti ZŠ Kravsko  

6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

„Kravsko_Obec:NN přip. kab.smyčka“ 

7. Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826 

8. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 

9. Revitalizace obecní nádrže „Žiďák“  

10. Projektová dokumentace – Oprava místních komunikací Na kopci 

v obci Kravsko 

11. Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání kompostárny, převzetí a 

zpracování biologicky rozložitelných odpadů 

12. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 

13. Prodej obecních pozemků 

14. Různé 

15. Záležitosti lokalita Kravsko-Jih Polanka – projednání podmínek 

Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku s Ing. Dušanem 

Kyněrou a panem Dufkem 
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Starostka zahájila zasedání v 18:00hod. Přítomno 7 zastupitelů ze 7. Zastupitelstvo obce 
je usnášení schopné. Pozvánka byla vyvěšena dne 10.3.2021 na ÚD a internetových 
stránkách obce Kravsko.  
 
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Václav Alexa 
b/ za ověřovatele zápisu navrženi paní Libuše Dubovská a pan Petr Jelínek 
Navrženo vyjmout  
bod 14. Zakázky malého rozsahu 
a změnit bod. 16 na Záležitosti lokalita Kravsko-Jih Polanka – projednání podmínek 
Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu majetku s Ing. Dušanem Kyněrou a panem 
Dufkem 
 
Program dnešního zasedání 
 
1. Organizační záležitosti 
2. Rozpočtové opatření 1/2021  
3. Inventarizace majetku obce Kravsko 
4. Obecní vyhlášky, obecní předpisy 
5. Záležitosti ZŠ Kravsko  
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kravsko_Obec:NN přip. 

kab.smyčka“ 
7. Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826 
8. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 
9. Revitalizace obecní nádrže „Žiďák“  
10. Projektová dokumentace – Oprava místních komunikací Na kopci v obci Kravsko 
11. Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání kompostárny, převzetí a zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů 
12. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
13. Prodej obecních pozemků 
14. Různé 
15. Záležitosti lokalita Kravsko-Jih Polanka – projednání podmínek Smlouvy o budoucí 

smlouvě o převodu majetku s Ing. Dušanem Kyněrou a panem Dufkem 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/1-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
a/  za ověřovatele zápisu paní Libuši Dubovskou a pana Petra Jelínka 
b/  následujícího programu zasedání: 
 
1. Organizační záležitosti 
2. Rozpočtové opatření 1/2021 a 2/2021 
3. Inventarizace majetku obce Kravsko 
4. Obecní vyhlášky, obecní předpisy 
5. Záležitosti ZŠ Kravsko  
6. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kravsko_Obec:NN přip. 

kab.smyčka“ 
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7. Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826 
8. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 
9. Revitalizace obecní nádrže „Žiďák“  
10. Projektová dokumentace – Oprava místních komunikací Na kopci v obci Kravsko 
11. Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání kompostárny, převzetí a zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů 
12. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
13. Prodej obecních pozemků 
14. Různé 
15. Záležitosti lokalita Kravsko-Jih Polanka – projednání podmínek Smlouvy o budoucí 

smlouvě o převodu majetku s Ing. Dušanem Kyněrou a panem Dufkem 
 
Hlasování č. 1:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/1-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
BOD č. 2: ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2021  
 
Rozpočtové opatření č. 1/2021 řeší finanční operace na straně příjmů v celkové výši 
100.500,-Kč a straně výdajů v celkové výši 449.300,-Kč. Rozdíl je dorovnán 
financováním ve výši 348.800,-Kč. Rozpočtové opatření č. 1/2021 bylo vyvěšeno na ÚD 
a internetových stránkách obce.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/2-2021 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ  
„Rozpočtové opatření č. 1/2021“ 
 
Hlasování č. 2:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0        
USNESENÍ Č. ZO2/2-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
BOD Č. 3: INVENTARIZACE MAJETKU OBCE KRAVSKO 
 
K 31. 12. 2020 proběhla inventarizace majetku obce. Nebyly zjištěny žádné odchylky. 
 
Stavby účet 021: 85.459.347,50 Kč 
Samostatné movité věci účet 022: 1.796.086,48 Kč 
Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028: 1.367.939,42 Kč 
Pozemky účet 031: 3.656.269,75 Kč 
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 042: 807.902,- Kč 
Hotovost na účtech finančních ústavů účet 231: 10.932.711,24 Kč 
Pokladna účet 261: 9.358,- Kč. 
 
Technické zhodnocení majetku v roce 2020 bylo v celkové částce: 1.853.246,94 Kč 
Jednalo se o tyto akce:  
Oplocení ZŠ        963.908,46 Kč 
Dětské hřiště v MŠ       446.679,48 Kč 
Kuchyň v ZŠ – soubor movitých věcí  442.659,- Kč. 
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Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/3-2021 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  
„Výsledek inventarizace majetku obce Kravsko k 31. 12. 2020“ 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ  
Výši technického zhodnocení za rok 2020 v celkové částce 1.853.246,94Kč 
 
Hlasování č. 3:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/3-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
BOD Č. 4: OBECNÍ VYHLÁŠKY, OBECNÍ PŘEDPISY 
 
Předloženo ke schválení  
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu. Výše poplatku nově 
činí 30,-Kč za noc/ platí od druhého dne ubytování. 
 
Navrženo ke schválení! 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/4-2021 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  
„Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu“ 
 
Hlasování č. 4 Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/4-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 5: ZÁLEŽITOSTI ZŠ KRAVSKO  
 

1. Ředitelka ZŠ Kravsko předložila ke schválení Žádost o schválení realizace projektu 
„Revitalizace zeleně u školního zařízení –Kravsko“. Jedná se o výsadbu stromů na 
sportovišti, v areálu ZŠ, MŠ a jejich okolí, konkrétně na parcelách č. 87/5,6,7,8,9. 
Dotační výzva č.9/2019 „Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích“. 
Jedná se o 100% dotaci ve výši 250.000,-Kč 
Projektovou dokumentaci objednala obec Kravsko u firmy Šíp – zahradní 
architektura a služby, s.r.o., za cenu 12.000,-Kč bez DPH. 

2. Ředitelka ZŠ Kravsko předložila Žádost o schválení přijetí finančního daru, č.j. 
192/2021 od obce Hluboké Mašůvky ve výši 17.000,-Kč a darovací smlouvu.   

3. Ředitelka ZŠ Kravsko předložila ke schválení Návrh na rozdělení výsledku 
hospodaření za rok 2020. Výsledek hospodaření je 0,-Kč. 

4. Ředitelka ZŠ Kravsko předložila ke schválení Rozbor hospodaření 2020 
5. Dne 3. 3. 2021 byly obci Kravsko přiznány dotace na „Vybudování učebny 

přírodních věd“ ZŠ Kravsko.  
Celkové výdaje za projekt jsou ve výši 2.219.758,21Kč. Dotace IROP ve výši 
1.425.000,-Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji a výší dotace bude hrazen z rozpočtu 
obce Kravsko. Jedná se o částku 794.758,21Kč. 
Žádost o dotaci a studii proveditelnosti vypracovala firma Optimal Consulting za 
cenu 66.550,-Kč. Jedná se o uznatelné výdaje. Původní výše alokace na tuto akci 
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byla 2.000.000,-Kč, spoluúčast obce 5%. Bohužel byla alokace v době podání 
žádosti snížena na nynějších 1.500.000,-Kč, ale rozsah projektu zachován a to se 
odrazilo ve výši spoluúčasti.  
Dne 15. 3. 2021 byl vyhlášen MF dotační titul na opravy, rekonstrukce škol, 
včetně zázemí. Výše dotace až 90% způsobilých výdajů. Navrhuji tento projekt 
přihlásit ještě do této dotační výzvy, proto předkládám nabídku firmy Optimal 
Consulting, která za cenu 14.520,-Kč (uznatelné výdaje) podá na MF žádost a 
v případě uspění žádosti bude požadovat odměnu ve výši 3% z dotace. Dalším 
postupem bude v obou případech výběrové řízení a následný management po 
dobu udržitelnosti. V případě dotací IROP se jedná o 54.450,-Kč, v případě dotací 
z MF se jedná o 24.200,-Kč.   
Protože lze podat více projektů najednou navrženo současně s touto učebnou 
podat na MF žádost o dotaci na Rozšíření kapacity MŠ Kravsko. Předpokládané 
výdaje za tento projekt 3.000.000,-Kč z toho 10% spoluúčast obce.  
 

Doporučeno ke schválení! 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/5 - 2021:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 

1. Vydání souhlasného stanoviska k žádosti č.j. 178/2021 k realizaci projektu 
„Revitalizace zeleně u školního zařízení –Kravsko“ na parcelách č. 87/5,6,7,8,9 
Jedná se o 100% dotaci ve výši 250.000,-Kč.  

2. Udělení souhlasu vlastníka pozemku s realizací projektu „Revitalizace zeleně u 
školního zařízení –Kravsko“, který bude podkladem k žádosti o tuto dotaci 

3. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020, č.j. 181/2021  
4. Rozbor hospodaření 2020, č.j. 179/2021 
5. Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 192/2021 ohledně přijetí daru od obce 

Hluboké Mašůvky ve výši 17.000,-Kč   
6. Uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 17.000,-Kč mezi ZŠ a MŠ Kravsko a 

obcí Hluboké Mašůvky 
7.  

a. Investiční záměr „Rozšíření kapacity MŠ Kravsko a Vybudování učebny 
přírodních věd v ZŠ Kravsko“  

b. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí 
c. Souhlas s dofinancováním zbývajících nákladů mimo dotaci, z rozpočtu 

obce Kravsko 
8. Cenovou nabídku firmy Optimal Consulting CN 20210023 ze dne 15. 3. 2021  
9. V případě nezískání dotace z Ministerstva financí investiční záměr „Vybudování 

učebny přírodních věd v ZŠ Kravsko“.  
Celkové výdaje za projekt jsou ve výši 2.219.758,21Kč. Dotace IROP ve výši 
1.425.000,-Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji a výší dotace bude hrazen z rozpočtu 
obce Kravsko. Jedná se o částku 794.758,21Kč. 

 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 

1. Cenovou nabídku firmy Optimal Consulting CN20200007 ze dne 10. 2. 2020 ve 
výši 100.000,-Kč bez DPH.  

 
Hlasování č. 5:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0       
USNESENÍ Č. ZO2/5-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
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BOD Č. 6: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE 
„KRAVSKO_OBEC:NN PŘIP. KAB.SMYČKA“ 
 
Předložena ke schválení Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. ZN-
001030062249/001-ELSP mezi obcí Kravsko a EG.D, a.s.. Jedná se o stavbu 
Kravsko_Obec:NN přip.kab.smyčka. Pozemek parc.č. 178/1 v k.ú. Kravsko. 
Doporučeno ke schválení! 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/6-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. ZN-001030062249/001-ELSP 
mezi obcí Kravsko a EG.D, a.s. a pověřuje starostku jejím uzavřením“ 
 
Hlasování č. 6:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0        
USNESENÍ Č. ZO2/6-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 7: REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A ZPEVNĚNÝCH PLOCH PODÉL SILNICE 
III/40826 
 
Dne 18. 1. 2021 byla zaslána výzva k předložení cenové nabídky na Rekonstrukci 
chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826, Kravsko a to firmě:  
Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., Colas CZ, a.s a DS DUMA s.r.o.. 
Jako podklad k vypracování nabídky byl zaslán položkový rozpočet a projektová 
dokumentace,  vypracované p. Ing. Liborem Pivničkou.  
Byly předloženy nabídky: 

1. DS DUMA                                                          459.489,-Kč včetně DPH 
2. Dopravní stavby Smrčka, s.r.o.                  436.889,-Kč včetně DPH 
3. COLAS, CZ, a.s.                                                 575.477,04Kč včetně DPH 

 
Vítěznou nabídku předložila firma Dopravní stavby Smrčka, s.r.o., jako druhá, skončila 
nabídka firmy DS DUMA a poslední, nabídka firmy COLAS CZ a.s.. 
 
Zastupitelé byly s nabídkami seznámeni. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/7 - 2021:  
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
Výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch podél silnice 
III/40826 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Nabídku na „Rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826, firmy 
Dopravní stavby Smrčka, s.r.o. ve výši 436.889,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku 
uzavřením Smlouvy o dílo 
Hlasování č. 7:  Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/7-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
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BOD Č. 8: SMLOUVA PRO UMÍSTĚNÍ Z-BOXU A SPOLUPRÁCI PŘI JEHO 
PROVOZOVÁNÍ 
 
Dne 1. 3. 2021 byl vyvěšen na internetových stránkách obce a ÚD „Záměr předání 
k užívání“ 0,68m2 pozemku parc.č. 87/8, v k.ú. Kravsko, společnosti Zásilkovna.  
K tomuto záměru nebyly podány žádné námitky. Záměr byl projednán také se 
společností GasNet. Zároveň byla předložena Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci 
při jeho provozování.  
Jedná se o bezúplatné právo užívat pozemek. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/8 - 2021:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování“ mezi 
společností Zásilkovna a obcí Kravsko, plocha k užívání 0,68m2 pozemku parc.č. 87/8, 
v k.ú. Kravsko. Jako příloha smlouvy bude přiloženo vyjádření společnosti GasNet.  
 
Hlasování č. 8:     Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/8-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 9: REVITALIZACE OBECNÍ NÁDRŽE „ŽIĎÁK“  
 
Dne 26. 1. 2021 bylo zahájeno výběrové řízení na Revitalizaci obecní nádrže. Otvírání 
obálek proběhlo 10. 2. 2021. Výběrové řízení dopadlo následovně: 
1. Elamy a.s.    2.349.820,- Kč bez DPH 
2. Agromeli spol. s.r.o.  3.863.198,5 Kč bez DPH 
3. Ekostavby s.r.o.   4.180.995,-Kč bez DPH  
 
Po prověření referencí vítěze výběrového řízení bylo však zjištěno, že jsou podvrh. 
Z tohoto důvodu bylo výběrové řízení zrušeno a bude vypsáno nové, které bude zahájeno 
24. 3. 2021. Otvírání obálek proběhne 9. 4. 2021 na OÚ Kravsko. Do výběrového řízení 
byly zařazeny tyto firmy: 
Stavos Brno, Hydrokov, PAS Natura, Avesbau, VHST s.r.o., Rhea stav, Agromeli, 
EKOSTAVBY a COLAS CZ, a.s. 
Aby došlo, k co nejmenšímu posunutí termínu byly ze strany obce objednány rozbory 
sedimentu dle vyhlášky 257/2009 příloha 1, které měla dodat vítězná realizační firma, a 
které by měly být poslední chybějící podklad k podání žádosti o stavební povolení. 
Zastupitelé byly s nabídkami a výsledkem výběrového řízení seznámeni. Zároveň bylo 
předloženo vyjádření firmy a kontaktní osoby, která byla uvedena u referencí. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/9 - 2021:  
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ  
Výsledek výběrového řízení a důvody pro jeho zrušení. 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vypsání nového výběrového řízení firmou Axiom, s termínem zahájení 24. 3. 2021, 
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otvírání obálek 9. 4. 2021 na OÚ Kravsko, za cenu 8000,-Kč. 
 
Hlasování č. 9:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/9-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 10: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA 
KOPCI V OBCI KRAVSKO 
 
Předložena ke schválení projektová dokumentace na stavbu „Oprava místních komunikací 
Na Kopci v obci Kravsko“ a doporučeno vydat souhlasné stanovisko pro tuto stavbu, 
které bude sloužit pro stavební řízení a provádění stavby z hlediska správce povodí.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/10-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu „Oprava místních 
komunikací Na Kopci v obci Kravsko“ pro stavební řízení a provádění stavby z hlediska 
správce povodí.  
 
Hlasování č. 10:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/10-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 11: DODATEK Č. 1 SMLOUVY O VYUŽÍVÁNÍ KOMPOSTÁRNY, PŘEVZETÍ A 
ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ 
 
Předloženo ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o VYUŽÍVÁNÍ KOMPOSTÁRNY, PŘEVZETÍ A 
ZPRACOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Předmětem smlouvy je zvýšení 
poplatku za uložení 1t biologicky rozložitelného odpadu 200201 z 380,-Kč na 490,-Kč bez 
DPH. Toto zvýšení je v návaznosti na vydání nového zákona o odpadech (541/2020Sb a 
ČSN 838030 bod 10.6.). Přítomni byly seznámeni s tím, že nově bude zpoplatněn odpad 
190503, který již není možné použít pro technologické zabezpečení skládky bez poplatku.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/11-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY o využívání kompostárny, převzetí a zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů mezi FCC Únanov, s.r.o. a obcí Kravsko a pověřuje 
starostku jejím uzavřením. 
 
Hlasování č. 11:    Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/11-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
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BOD Č. 12: PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ, MAJETKU – NÁJEMNÍ SMLOUVY 
 
Předloženo ke schválení 
 
FO 2.1 Nájemní smlouva obecní pozemky_zahrada_travní porost_orná půda_ostatní 
plocha s paní Janou Novákovou, č.j. žádosti 597/2020, pozemek parc.č. 554/55 o výměře 
196m2, v k.ú. Kravsko, záměr vyvěšen na internetových stránkách obce a ÚD dne 12. 2. 
2021 
 
FO 2.4 Nájemní smlouva obecní pozemky_zahrada_travní porost_orná půda_ostatní 
plocha_předkupní právo s panem Janem Jaskulou, č.j. žádosti 026/2021, část pozemku 
parc.č. 176/1 o výměře 68m2, v k.ú. Kravsko, záměr vyvěšen na internetových 
stránkách obce a ÚD dne 12. 2. 2021 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/12-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Uzavření  
1. FO 2.1 Nájemní smlouva obecní pozemky_zahrada_travní porost_orná půda_ostatní 

plocha s paní Janou Novákovou, č.j. žádosti 597/2020, pozemek parc.č. 554/55 o 
výměře 196m2, v k.ú. Kravsko, záměr vyvěšen na internetových stránkách obce a ÚD 
dne 12. 2. 2021 

 
2. FO 2.4 Nájemní smlouva obecní pozemky_zahrada_travní porost_orná půda_ostatní 

plocha_předkupní právo s panem Janem Jaskulou, č.j. žádosti 026/2021, část 
pozemku parc.č. 176/1 o výměře 68m2, v k.ú. Kravsko, záměr vyvěšen na 
internetových stránkách obce a ÚD dne 12. 2. 2021 

 
Hlasování č. 12:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0        
USNESENÍ Č. ZO2/12-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 13: PRODEJ OBECNÍCH POZEMKŮ 
 
Dne 27.1.2021 byla přijata pod č.j. 067/2021 Žádost o odprodej části pozemku u domu 
p.č. 79, Kravsko. Záměr prodeje části pozemku, panu Ing. Radimovi Šefčíkovi, část 
parc.č. 582/1 o celkové výměře 66m2, v geometrickém plánu č. 484-1016/2021 uvedené 
pod číslem st. 349. Záměr byl vyvěšen na ÚD a internetových stránkách obce dne 12. 2. 
2021. Dle znaleckého posudku č. 5973-1/2021 je cena 314,16,-Kč/m2. Celková cena za 
66m2 činí 20 734,56,-Kč (zaokrouhleno na 20735,-Kč). 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/13-2021 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Prodej části pozemku 582/1 o celkové výměře 66m2, v geometrickém plánu 484-
1016/2021 uvedené pod číslem st. 349, za cenu 20735,-Kč, panu Ing. Radimovi 
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Šefčíkovi, datum narození 8.5.1974, č.j. žádosti 067/2021. 
 
Hlasování č. 13:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/13-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD č. 14: RŮZNÉ 
 
1. NOVOSTAVBA RD, PARC.Č. 57/1 A 287 V K.Ú. KRAVSKO 
 
Obec Kravsko přijala žádost pana Jana Zuhly, č.j. 117/2021 o  
 
1. Souhlas účastníka řízení. Jedná se o „Novostavbu rodinného domu, zpevněných 

ploch, přípojek technické infrastruktury,“ na parcele číslo 57/1 v k.ú.: Kravsko, který 
bude podkladem pro vydání společného územního a stavebního rozhodnutí. Investor 
Zuhla Jan, Sadová 703/3, Přímětice. Projektovou dokumentaci vypracovala Ing.Arch. 
Kamila Trbolová Macháčová, datum leden 2021.  
 

2. Souhlas majitele pozemku číslo 581/1 v k.ú.: Kravsko s uložením inženýrských sítí 
do pozemku. Stavbou bude dotčen pozemek číslo 581/1 v k.ú.: Kravsko (majitel 
obec). V těchto pozemcích budou uloženy inženýrské sítě - přípojky (elektřina, 
vodovod a kanalizace).  
- Vodovodní přípojka (HDPE PE D32x3,0mm) bude na pozemku číslo 
581/1 v k.ú.: Kravsko uložena v délce 3,50m, kde bude napojena na 
vodovodní řad IPE 80. Součástí vodovodní přípojky je vodoměrná šachta. 
- Kanalizační přípojka (PP 150) bude na pozemku číslo 581/1 v k.ú.: 
Kravsko uložena v délce 2,5m, kde bude napojena na kanalizační řad 
DN250 PP.  
- Elektrická přípojka bude uložena na pozemku číslo 581/1 v k.ú.: Kravsko.   
  Navrhované přípojné místo skříň SS200. 

 
Doporučeno ke schválení za následujících podmínek: 
 
1. Kanalizační a vodovodní přípojka budou realizovány společně s investorem novostavby na    

    vedlejším pozemku 57/1 (57/3) p. Zuhlovou a budou uloženy do stejného výkopu   

2. Výkop bude proveden v minimální možné šířce 

3. Práce budou provedeny v co nejkratším čase, tak aby nebyl dlouhodobě omezen provoz na  

   komunikaci 

4. Komunikace a dotčené plochy budou vráceny do původního stavu! Případné propadliny nebo   

   jiné deformace, po dobu 36 měsíců od realizace, je investor přípojky povinen ihned, na svoje    

   náklady odstranit a vrátit tyto plochy opět do původního stavu! 

5. Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu  

6. Pokud je možné umístit šachty na pozemek vlastníka, ať je tak učiněno  

 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/14-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
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Vydání kladného stanoviska k Žádosti pana Jana Zuhly, č.j. 117/2021 (souhlas účastníka 
řízení, souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku obce Kravsko, parc.č. 581/1, 
v k.ú. Kravsko za následujících podmínek: 

1.  Kanalizační a vodovodní přípojka budou realizovány společně s investorem novostavby 
na vedlejším pozemku 57/1 (57/3) p. Zuhlovou a budou uloženy do stejného výkopu   

2.  Výkop bude proveden v minimální možné šířce 
3.  Práce budou provedeny v co nejkratším čase, tak aby nebyl dlouhodobě omezen provoz 

na komunikaci 
4.  Komunikace a dotčené plochy budou vráceny do původního stavu! Případné propadliny 

nebo jiné deformace, po dobu 36 měsíců od realizace, je investor přípojky povinen 
ihned, na svoje náklady odstranit a vrátit tyto plochy opět do původního stavu! 

5.  Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu  
6.  Pokud je možné umístit šachty na pozemek vlastníka, ať je tak učiněno  

 

Hlasování č. 14:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/14-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
2. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ MYSLIVECKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
MS Plenkovice podalo pod č.j. 151/2021 Žádost o umístění mysliveckého zařízení. Jedná 
se o umístění posedu na pozemek parc.č. 594, v k.ú. Kravsko – cesta směr „k Dubu“. 
Doporučuji vydat kladné stanovisko! 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/15-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k žádosti MS Plenkovice, č.j. 151/2021 
 
Hlasování č. 15:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/15-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
3. ŽÁDOST O ODSTRANĚNÍ SLOUPŮ, PARC.Č. 246/5,246/6 
 
Pan Ladislav Lukš podal pod.č.j. 171/2021 Žádost o odstranění starých dřevěných sloupů 
na pozemcích parc.č. 246/5,6. Jedná se o sloupy společnosti Cetin. Odstranění je již 
prodiskutováno s firmou Cetin a to formou přesunu kabelů na sloupy společnosti E.GD. 
Ta však musí s tímto souhlasit. Je možné, že bude muset obec přispět a to částkou 
10.000,-Kč. Jedná se celkem o řešení 5ti sloupů z toho 2 jsou na pozemcích pana Lukše.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/16-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Spoluúčast obce Kravsko na přeložce telefonního kabelu ve výši 10.000,-Kč 
 
Hlasování č. 16:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/16-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
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4. ISPOP 
 
Dne 8. 2. 2021 bylo podáno řádné hlášení do systému ISPOP. Celkem obec likvidovala 
v roce 2020, 22 druhů odpadů, z toho nejvíce bylo odpadu 200301 – 100,66t, 200201 – 
79,61t a 150102-17,03t. Více v jarním zpravodaji.  
10. dubna proběhne v naší obci tradiční sběr nebezpečných odpadů, objemného odpadu a 
železa. 27.března proběhne akce Běhej lesy, která má za cíl vyčistit naše okolí od 
odpadků. Obec Kravsko se této akce také účastní jako organizátor.  

 
Připomínky: byly jsme upozorněni, že na asfaltové cestě vedle keramiky se nachází 
plastové díly havarovaného automobilu a na odpočívadle u nové výstavby někdo 
neoprávněně uložil starý televizor a jiný odpad. Dále bylo zmíněno, že po pracovnících 
LČR nebo po dopravcích zůstává les znečištěn odpadem.  
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/17-2021 : 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
„Informace ohledně hlášení do systému ISPOP, termín sběru NO a akce Běhej lesy“ 
 
Hlasování č. 17:    Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/17-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 

 
5. COVID – 19 
 
Z rozpočtu obce Kravsko bylo nakoupeno 350ks respirátorů FFP2 za cenu 3475,-Kč, pro 
potřebné. Balení po 2 kusech. Dále v pondělí 22.3 proběhne v ordinaci lékaře na OÚ 
Kravsko očkování občanů starších 70ti let, vakcínou Moderna. Zatím pouze pacientů 
MUDr. Dragonetti. Další spolupráce není vyloučena. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/18-2021 : 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
„Informace ohledně boje proti Covid-19“ 
 
Hlasování č. 18:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/18-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 

 
6. POZEMKY UŽÍVANÉ BEZ PRÁVNÍHO DŮVODU 
 
Po revizi nájemních smluv, která probíhala v posledních dvou letech, je nutné se zaměřit 
také na pozemky užívané bez právního důvodu a přijmout pravidla jakým způsobem 
postupovat v těchto případech. Navrhuji zaslání písemného upozornění o užívání 
pozemku bez právního důvodu, bezdůvodné obohacení ve výši 3 roky zpětně. Současně 
vyzvat k podání Žádosti o nájem pozemku na OÚ Kravsko a to do 1 měsíce od doručení 
upozornění.  
 
Připomínky: bez připomínek 
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Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO2/19-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Pravidla postupu při užívání pozemku bez právního důvodu: 
Zaslání písemného upozornění o užívání pozemku bez právního důvodu, bezdůvodné 
obohacení ve výši 3 roky zpětně, současně vyzvat k podání Žádosti o nájem pozemku na 
OÚ Kravsko a to do 1 měsíce od doručení upozornění 
 
Hlasování č. 19:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/19-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Po tomto bodě byla vyhlášena diskuse. V rámci diskuse byl vznesen dotaz, zda obec 
počítá s rekonstrukcí zábradlí u Koutného rybníka. Starostka informovala přítomné, že je 
tato věc v řešení, ale z důvodu nedostatku času ji ještě nestačila zrealizovat. Dále byl 
vznesen požadavek na vyčištění lesa v okolí Žabské hráze, aby v případě velké vody 
nedošlo ke zvýšení hladiny potoka a jeho vylití do anglické zahrady. Starostka slíbila, že 
bude kontaktovat revírníka a domluví nápravu. Po vyčerpání témat diskuse byl otevřen 
poslední bod jednání a to v 19:30, kdy se dostavil pan Ing. Kyněra a pan Dufek. 
 
 
BOD Č. 15: ZÁLEŽITOSTI LOKALITA KRAVSKO-JIH POLANKA – PROJEDNÁNÍ 
PODMÍNEK SMLOUVY O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O PŘEVODU MAJETKU S ING. 
DUŠANEM KYNĚROU A PANEM DUFKEM 
 
Starostka započala tuto schůzku úvodním slovem a zmínila, co se událo od schválení 
Smlouvy o převodu majetku.  
Smlouva o budoucí smlouvě o převodu majetku mezi Ing. Dušanem Kyněrou a obcí 
Kravsko, která byla schválena ZO Kravsko usnesením ZO1/5-2021 ze dne 3. 2. 2021 byla 
zaslána panu Kyněrovi emailem dne 5. 2. 2021. Poté dala slovo panu Kyněrovi.  
Pan Kyněra vznesl požadavek na vyjmutí veřejného osvětlení z této smlouvy a řešení 
zvlášť. Upozornil také na možnost získání dotace na vybudování veřejného osvětlení. 
Starostka mu již tuto možnost nabídla na předchozím jednání, podmínkou však je 
spoluúčast p. Kyněry zhruba ve výši 55% z celkových nákladů. Následně mu také bylo 
sděleno paní starostkou, že dotační výzva na VO již tento rok končí a neví se, zda bude 
vypsána nová. Pan Kyněra na to reagoval sdělením, že má informaci, že bude vypsána 
na podzim tohoto roku nová. Na to mu starostka sdělila, že není jisté, zda vůbec bude 
možné čerpat dotaci na výstavbu VO v lokalitě Polanka, protože jsou tyto výzvy určeny 
především na výměnu řídicích systémů a svítidel stávajících osvětlení. I tak nabídla, že 
možnosti dotace prověří a zašle Ing. Kyněrovi získané informace. 
Poté pan Dufek prezentoval situaci v lokalitě Polanka a to kolik je zamluvených a kolik je 
prodaných pozemků. Vznesl také návrh, aby se veřejné osvětlení ze smlouvy o převodu 
majetku vyjmulo a řešilo samostatnou smlouvou a tyto dvě smlouvy by se podepsaly 
v jeden okamžik. Na toto mu bylo ze strany obce sděleno, že na tento návrh nepřistupuje 
a chce řešit převzetí VTDI jednou smlouvou.   
Během jednání pan Ing. Kyněra také uvedl, že nemůže uzavřít smlouvu bez toho, aby 
věděl jaká je výše nákladů na vybudování VO. Ze strany obce byla předložena nabídka na 
řešení VO v této lokalitě, kterou nechal vypracovat místostarosta obce po předchozím 
jednání s p. Kyněrou. Jedná se o částku 1.254.614,80,-Kč s DPH. S projektem a dozorem 
maximálně 1.500.000,-Kč 
Z úst pana Karchutňáka byl pan Kyněra upozorněn na fakt, že se jedná o soukromou 
výstavbu, a že předchozí vedení obce již několikrát upozornilo na to, že obec v lokalitě 
Polanka nehodlá investovat žádné finanční prostředky, a že převezme VTDI v oblasti do 
správy včetně VO. Dne 15. 3. 2017 byla schválena pravidla obce Kravsko při uzavírání 
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plánovacích smluv na veřejnou infrastrukturu, jejichž přílohou je vzor plánovací smlouvy. 
Dále zastupitelstvo schválilo dne 20. 4. 2017 stanovisko zastupitelstva obce Kravsko. Ve 
všech dokumentech je uvedeno, že obec vybudování VO požaduje. Všechny uvedené 
dokumenty byly projednány s panem Kyněrou, tudíž požadavky obce dobře zná 
minimálně od roku 2017. Dále zmínil, že obec již teď investuje prostředky v řádu miliónů 
korun na investice související s výstavbou v lokalitě Polanka. Konkrétně se jedná o 
rozšíření kapacity MŠ, která je v řešení, dále se bude muset řešit rozšíření kapacity ZŠ, 
školní kuchyně, chodník nebo cesta s VO, aby byla lokalita Polanka propojena s obcí, 
autobusové zastávky apod. Obec hospodaří s malým rozpočtem, a i když je předpoklad, 
že se její příjmy budou zvedat, jedná se pro obec o velmi vysoké investice. Místostarosta 
se podivil nad tím, proč pan Kyněra nikdy nepřišel řešit svoje požadavky na převzetí 
majetku do správy obcí osobně na zastupitelstvo a proč nezačal řešit převod 
„komunikace“ dříve. Na tento dotaz odpověděl pan Kyněra slovy, že toto řeší již skoro 
rok. Na tato slova zareagovala starostka sdělením, že pokud někdo chce něco projednat 
orgánem obce, je třeba podat písemnou ne ústní žádost a při jednáních, která proběhla 
v průběhu roku, byl vždy pan Kyněra požádán o dodání projektové dokumentace jako 
podkladu pro projednání v ZO, ta byla však dodána až v závěru roku a zastupitelstvo ji 
v co nejkratším čase projednalo. Z řad občanů se k problému vyjádřil pan Závěrka znalý 
stavebního zákona, který se podivil nad tím, kdo mohl vydat stavební povolení na silnice 
bez veřejného osvětlení, že se jedná o standardní součást nových výstaveb a pan 
Zahradník se zeptal, jak může někdo vydat stavební povolení na domy, když v lokalitě 
není ještě vybudovaná cesta. Z úst pana Hutaře bylo taktéž sděleno, že obec v žádném 
případě nebude do výstavby investovat, že je to soukromá věc pana Kyněry. Po dlouhé 
odmlce, kdy žádná ze stran neměla již argumenty, starostka shrnula výsledek jednání a 
to, že prověří možnosti dotace, výsledek zašle panu Kyněrovi a zasedání v 20:15hod. 
ukončila. 
 
 
 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO č. 2 ze dne 17. 3. 2021 
 
Usnesení č. ZO2/1-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
a/  za ověřovatele zápisu paní Libuši Dubovskou a pana Petra Jelínka 
b/  následujícího programu zasedání: 
 
16. Organizační záležitosti 
17. Rozpočtové opatření 1/2021 a 2/2021 
18. Inventarizace majetku obce Kravsko 
19. Obecní vyhlášky, obecní předpisy 
20. Záležitosti ZŠ Kravsko  
21. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene „Kravsko_Obec:NN přip. 

kab.smyčka“ 
22. Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826 
23. Smlouva pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování 
24. Revitalizace obecní nádrže „Žiďák“  
25. Projektová dokumentace – Oprava místních komunikací Na kopci v obci Kravsko 
26. Dodatek č. 1 Smlouvy o využívání kompostárny, převzetí a zpracování biologicky 

rozložitelných odpadů 
27. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
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28. Prodej obecních pozemků 
29. Různé 
30. Záležitosti lokalita Kravsko-Jih Polanka – projednání podmínek Smlouvy o budoucí 

smlouvě o převodu majetku s Ing. Dušanem Kyněrou a panem Dufkem 
 
Hlasování č. 1:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/1-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/2-2021 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ  
„Rozpočtové opatření č. 1/2021“ 
 
Hlasování č. 2:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0        
USNESENÍ Č. ZO2/2-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/3-2021 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  
„Výsledek inventarizace majetku obce Kravsko k 31. 12. 2020“ 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ  
Výši technického zhodnocení za rok 2020 v celkové částce 1.853.246,94Kč 
 
Hlasování č. 3:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/3-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/4-2021 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  
„Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu“ 
 
Hlasování č. 4: Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/4-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/5 - 2021:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 

10. Vydání souhlasného stanoviska k žádosti č.j. 178/2021 k realizaci projektu 
„Revitalizace zeleně u školního zařízení –Kravsko“ na parcelách č. 87/5,6,7,8,9 
Jedná se o 100% dotaci ve výši 250.000,-Kč.  

11. Udělení souhlasu vlastníka pozemku s realizací projektu „Revitalizace zeleně u 
školního zařízení –Kravsko“, který bude podkladem k žádosti o tuto dotaci 

12. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020, č.j. 181/2021  
13. Rozbor hospodaření 2020, č.j. 179/2021 
14. Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 192/2021 ohledně přijetí daru od obce 

Hluboké Mašůvky ve výši 17.000,-Kč   
15. Uzavření Smlouvy o poskytnutí daru ve výši 17.000,-Kč mezi ZŠ a MŠ Kravsko a 

obcí Hluboké Mašůvky 
16.  

a. Investiční záměr „Rozšíření kapacity MŠ Kravsko a Vybudování učebny 
přírodních věd v ZŠ Kravsko“  

b. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí 
c. Souhlas s dofinancováním zbývajících nákladů mimo dotaci, z rozpočtu 

obce Kravsko 
17. Cenovou nabídku firmy Optimal Consulting CN 20210023 ze dne 15. 3. 2021  
18. V případě nezískání dotace z Ministerstva financí investiční záměr „Vybudování 
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učebny přírodních věd v ZŠ Kravsko“.  
Celkové výdaje za projekt jsou ve výši 2.219.758,21Kč. Dotace IROP ve výši 
1.425.000,-Kč. Rozdíl mezi celkovými výdaji a výší dotace bude hrazen z rozpočtu 
obce Kravsko. Jedná se o částku 794.758,21Kč. 

 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 

2. Cenovou nabídku firmy Optimal Consulting CN20200007 ze dne 10. 2. 2020 ve 
výši 100.000,-Kč bez DPH.  

 
Hlasování č. 5:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0       
USNESENÍ Č. ZO2/5-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/6-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. ZN-001030062249/001-ELSP 
mezi obcí Kravsko a EG.D, a.s. a pověřuje starostku jejím uzavřením“ 
 
Hlasování č. 6:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0        
USNESENÍ Č. ZO2/6-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/7 - 2021:  
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
Výsledek výběrového řízení na Rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch podél silnice 
III/40826 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Nabídku na „Rekonstrukci chodníků a zpevněných ploch podél silnice III/40826, firmy 
Dopravní stavby Smrčka, s.r.o. ve výši 436.889,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku 
uzavřením Smlouvy o dílo 
Hlasování č. 7:  Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/7-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/8 - 2021:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Uzavření Smlouvy pro umístění Z-Boxu a spolupráci při jeho provozování“ mezi 
společností Zásilkovna a obcí Kravsko, plocha k užívání 0,68m2 pozemku parc.č. 87/8, 
v k.ú. Kravsko. Jako příloha smlouvy bude přiloženo vyjádření společnosti GasNet.  
 
Hlasování č. 8:     Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/8-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/9 - 2021:  
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ  
Výsledek výběrového řízení a důvody pro jeho zrušení. 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vypsání nového výběrového řízení firmou Axiom, s termínem zahájení 24. 3. 2021, 
otvírání obálek 9. 4. 2021 na OÚ Kravsko, za cenu 8000,-Kč. 
 
Hlasování č. 9:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/9-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/10-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
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Vydání kladného stanoviska k projektové dokumentaci na stavbu „Oprava místních 
komunikací Na Kopci v obci Kravsko“ pro stavební řízení a provádění stavby z hlediska 
správce povodí.  
 
Hlasování č. 10:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/10-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/11-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY o využívání kompostárny, převzetí a zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů mezi FCC Únanov, s.r.o. a obcí Kravsko a pověřuje 
starostku jejím uzavřením. 
 
Hlasování č. 11:    Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/11-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
Usnesení č. ZO2/12-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Uzavření  
3. FO 2.1 Nájemní smlouva obecní pozemky_zahrada_travní porost_orná půda_ostatní 

plocha s paní Janou Novákovou, č.j. žádosti 597/2020, pozemek parc.č. 554/55 o 
výměře 196m2, v k.ú. Kravsko, záměr vyvěšen na internetových stránkách obce a ÚD 
dne 12. 2. 2021 

 
4. FO 2.4 Nájemní smlouva obecní pozemky_zahrada_travní porost_orná půda_ostatní 

plocha_předkupní právo s panem Janem Jaskulou, č.j. žádosti 026/2021, část 
pozemku parc.č. 176/1 o výměře 68m2, v k.ú. Kravsko, záměr vyvěšen na 
internetových stránkách obce a ÚD dne 12. 2. 2021 

 
Hlasování č. 12:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0        
USNESENÍ Č. ZO2/12-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
Usnesení č. ZO2/13-2021 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
„Prodej části pozemku 582/1 o celkové výměře 66m2, v geometrickém plánu 484-
1016/2021 uvedené pod číslem st. 349, za cenu 20735,-Kč, panu Ing. Radimovi 
Šefčíkovi, datum narození 8.5.1974, č.j. žádosti 067/2021. 
 
Hlasování č. 13:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/13-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
Usnesení č. ZO2/14-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k Žádosti pana Jana Zuhly, č.j. 117/2021 (souhlas účastníka 
řízení, souhlas s uložením inženýrských sítí do pozemku obce Kravsko, parc.č. 581/1, 
v k.ú. Kravsko za následujících podmínek: 

7.  Kanalizační a vodovodní přípojka budou realizovány společně s investorem novostavby 
na vedlejším pozemku 57/1 (57/3) p. Zuhlovou a budou uloženy do stejného výkopu   

8.  Výkop bude proveden v minimální možné šířce 
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9.  Práce budou provedeny v co nejkratším čase, tak aby nebyl dlouhodobě omezen provoz 
na komunikaci 

10.  Komunikace a dotčené plochy budou vráceny do původního stavu! Případné 
propadliny nebo jiné deformace, po dobu 36 měsíců od realizace, je investor přípojky 
povinen ihned, na svoje náklady odstranit a vrátit tyto plochy opět do původního stavu! 

11.  Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu  
12.  Pokud je možné umístit šachty na pozemek vlastníka, ať je tak učiněno  

 

Hlasování č. 14:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/14-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/15-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k žádosti MS Plenkovice, č.j. 151/2021 
 
Hlasování č. 15:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/15-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/16-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Spoluúčast obce Kravsko na přeložce telefonního kabelu ve výši 10.000,-Kč 
 
Hlasování č. 16:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/16-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/17-2021 : 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
„Informace ohledně hlášení do systému ISPOP, termín sběru NO a akce Běhej lesy“ 
 
Hlasování č. 17:    Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/17-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/18-2021 : 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
„Informace ohledně boje proti Covid-19“ 
 
Hlasování č. 18:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/18-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO2/19-2021 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Pravidla postupu při užívání pozemku bez právního důvodu: 
Zaslání písemného upozornění o užívání pozemku bez právního důvodu, bezdůvodné 
obohacení ve výši 3 roky zpětně, současně vyzvat k podání Žádosti o nájem pozemku na 
OÚ Kravsko a to do 1 měsíce od doručení upozornění 
 
Hlasování č. 19:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO2/19-2021 : BYLO SCHVÁLENO 
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Přílohy k zápisu: 

1. Pozvánka 
2. Rozpočtové opatření č. 1/2021 
3. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu  
4. Souhlas vlastníka pozemku s realizací projektu + situace výsadby 
5. Smlouva pro umístění Z-boxu a spolupráci při jeho provozování + vyjádření 

GasNet 
6. Stanovisko ZO Kravsko k lokalitě BM-1 (Polanka) 
7. Pravidla obce Kravsko při uzavírání Plánovací smlouvy na veřejnou infrastrukturu 
8. Plánovací smlouva - návrh  
9. Prezenční listina 

 
V KRAVSKU DNE 18. 3. 2021 
 
ZAPSAL:  
 
Václav Alexa    ………………………………………………………. 
 
OVĚŘILI:  
 
Libuše Dubovská   ………………………………………………………, dne ……………  
 
Petr Jelínek    ………………………………………………………, dne …………..  
 
 
 
Ing. Alena Vyskotová 
starostka obce 


