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PROGRAM ZASEDÁNÍ: 
 
 
 
 

Program: 

1. Organizační záležitosti 
2. Záležitosti ZŠ Kravsko 
3. Rozšíření kapacity ZŠ Kravsko 
4. Kravsko – průtah III/40832, 2. stavba 
5. Převod majetku – chodník kolem průtahu III/40826 Kravsko  
6. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
7. Zakázky malého rozsahu 
8. Různé 
9. Revitalizace obecní nádrže 
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BOD č. 1: ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 
 
Pozvánka byla vyvěšena dne 4. 5. 2022 
Přítomno 7 zastupitelů ze 7, zastupitelstvo je usnášení schopné.  
a/ zapisovatelem zasedání určen pan Petr Jelínek 
b/ za ověřovatele zápisu navrženi paní Libuše Dubovská a Aleš Hutař 
Navrženo přidat bod. 9 Revitalizace obecní nádrže 
 
Program dnešního zasedání 
 
10. Organizační záležitosti 
11. Záležitosti ZŠ Kravsko 
12. Rozšíření kapacity ZŠ Kravsko 
13. Kravsko – průtah III/40832, 2. stavba 
14. Převod majetku – chodník kolem průtahu III/40826 Kravsko  
15. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
16. Zakázky malého rozsahu 
17. Různé 
18. Revitalizace obecní nádrže 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/1-2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
a/  za ověřovatele zápisu paní Libuši Dubovskou a Aleše Hutaře 
b/  následujícího programu zasedání: 
 
1. Organizační záležitosti 
2. Záležitosti ZŠ Kravsko 
3. Rozšíření kapacity ZŠ Kravsko 
4. Kravsko – průtah III/40832, 2. stavba 
5. Převod majetku – chodník kolem průtahu III/40826 Kravsko  
6. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
7. Zakázky malého rozsahu 
8. Různé 
9. Revitalizace obecní nádrže 
 
Hlasování č. 1:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/1-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 2: ZÁLEŽITOSTI ZŠ KRAVSKO 
 
Ředitelka ZŠ Kravsko předložila pod. č.j. 403/2022 Žádost o souhlas se zvýšením 
kapacity mateřské školy z 52 na 71 nejvyššího povoleného počtu dětí včetně souhlasu 
KHS a Stavebního úřadu.  
Navrženo ke schválení!  
Dále předložila pod č.j. 362/2022 Záznam o provedení prověrky nad stavem BoZP 2022. 
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Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/2 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   
Zvýšení kapacity mateřské školy z 52 na 71 nejvyššího povoleného počtu dětí od 1. 9. 
2022 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
Záznam o provedení prověrky nad stavem BoZP 2022   
 
Hlasování č. 2:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/2-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 3: ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ KRAVSKO 
 
Studie na rozšíření kapacity řeší stavební úpravy a přístavbu ZŠ Kravsko. Jedná se o dvě 
přístavby. Jedna je připojená ke stávající spojovací chodbě a obsahuje 3 družiny a 
sociální zařízení s šatnou. Druhá přístavba navazuje na stávající jídelnu s kuchyní, kde 
dojde k rozšíření. V kotelně řeší výměnu plynových zdrojů tepla. Stávající podzemní 
kolektor bude zrušen a rozvody ústředního topení v něm budou přeloženy do interiéru. 
Ve stávající šatně budou vyměněny šatní skříňky. V prostoru mezi hlavní budovou a 
tělocvičnou, kde jsou navrženy přístavby, bude vydlážděno parkoviště pro 7 osobních 
automobilů a u severovýchodní hranice pro dalších 11 automobilů. Dešťová voda z 
přilehlých střech bude svedena do retenční nádrže. 
Dalším bodem přípravy rozšíření kapacity ZŠ Kravsko je vypracování PD. Na dodavatele 
PD je nutné vypsat výběrové řízení, proto předložena nabídka firmy Optimal consulting 
na jeho administraci ve výši 17.500,-Kč bez DPH. V případě žádosti o dotaci bude tato 
částka uznatelná z 90%.   
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Připomínky: Pan Kubiš: navrhnul prověřit možnost rozdělení vytápění na více okruhů, aby 
se v případě potřeby dal vytápět každý pavilon zvlášť. 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/3 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   

1. Výběrové řízení na dodavatele PD Rozšíření kapacity ZŠ Kravsko 
2. Cenovou nabídku firmy Optimal consulting na administraci VŘ  - PD Rozšíření 

kapacity ZŠ Kravsko ve výši 17.500,-Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením 
příkazní smlouvy. 

 
Hlasování č. 3:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/3-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 4: KRAVSKO – PRŮTAH III/40832, 2. STAVBA 
 
Předložena ke schválení zadávací dokumentace k veřejné zakázce III/40832 Kravsko 
průtah, 2. stavba. Předpokládaná hodnota spoluúčasti obce 2.800.000,-Kč. V rámci 
stavby dojde ke kompletní rekonstrukci vodovodu, dešťové kanalizace a vozovky.  
Dále je třeba nominovat člena komise pro posouzení nabídek.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/4 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   

1. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce III/40832 Kravsko, předpokládaná 
hodnota spoluúčasti obce 2.800.000,-Kč 

2. Za člena komise pro výběr nabídek A. Vyskotovou, náhradník F. Podsklan 
 
Hlasování č. 4:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0:     
USNESENÍ Č. ZO5/4-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 5: PŘEVOD MAJETKU – CHODNÍK KOLEM PRŮTAHU III/40826 KRAVSKO 
 
V březnu tohoto roku byl vydán kolaudační souhlas s užíváním stavby na akci 
„Rekonstrukce chodníků a zpevněných ploch kolem silnice III/40826 Kravsko. 
Na základě Smlouvy o právu provést stavbu je třeba do 6 měsíců od kolaudačního 
souhlasu zažádat o bezúplatný převod stavbou dotčené části pozemku do vlastnictví 
obce. Starostka požádala o udělení souhlasu. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/5 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   
Bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou Rekonstrukce chodníků a zpevněných 
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ploch kolem silnice III/40826 Kravsko a podání žádosti o převod, na základě Smlouvy o 
právu provést stavbu ze dne 15. 10. 2020  
 
Hlasování č. 5:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/5-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
BOD Č. 6 : PRONÁJEM OBECNÍCH POZEMKŮ, MAJETKU – NÁJEMNÍ SMLOUVY 
 
Předloženo ke schválení 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sklepního prostoru OÚ ze dne 9. 7. 2020 mezi Jiří 
Tondl, ml. a obcí Kravsko. Předmětem dodatku je pronájem části parc.č. 81/1, sklepní 
prostor v bývalém pivovaru o rozměrech 3,6 x 4,5 m. Záměr vyvěšen na internetových 
stánkách obce a ÚD dne 12. 4. 2022. 
 
Na OÚ byla pod č.j. 402/2022 přijata žádost pana Zdeňka Bloudíčka o oplocení 
pronajatých pozemků, Nájemní smlouva č. poz 36/2022.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/6 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 

1. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sklepního prostoru OÚ ze dne 9. 7. 
2020 mezi Jiří Tondl, ml. a obcí Kravsko. Předmětem dodatku je pronájem části 
parc.č. 81/1, sklepní prostor v bývalém pivovaru o rozměrech 3,6 x 4,5 m. Záměr 
vyvěšen na internetových stánkách obce a ÚD dne 12. 4. 2022. 

          Výše nájemného pro rok 2022, po přičtení inflace činí 10,38Kč/m2/rok  
 

2. Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 402/2022 
 

Hlasování č. 6:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/6-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 7: ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 
 
CHODNÍK NA PARC.Č. 582/1 V OBCI KRAVSKO 
 
Při přípravných pracích na nový chodník bylo zjištěno, že dešťová kanalizace není uložena 
v hloubce 60cm pod povrchem nýbrž méně než 20cm. Z tohoto důvodu bude provedena 
kamerová zkouška a v případě potřeby bude vyměněno poškozené potrubí, abychom 
nemuseli v budoucnu chodník rozebírat.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/7 -2022 : 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
Informace o stavbě chodníku na parc.č. 582/1. 
 
Hlasování č. 7:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/7-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
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BOD Č. 8: RŮZNÉ 
 

1. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 
 
Na OÚ Kravsko byla přijata pod č.j. 407/2022 žádost o vyjádření k projektové 
dokumentaci. Stavebník Bláha Otakar a Kotrčová Nikola. PD zpracovala firma Aqua 
projekt, květen 2020. Jedná se o přípojku splaškové kanalizace parc.č. 43, 581/1, v k.ú. 
Kravsko. Navrženo žádosti vyhovět. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/8 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 407/2022“ za následujících podmínek: 

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

komunikaci 
 Obnova konstrukce na šíři rýhy ve skladbě vhodný nezámrzný materiál na zásyp na hl.    
    580mm pod niveletu vozovky (na této vrstvě požadujeme provedení statických zatěžovacích    

          zkoušek), dále zásyp 40 cm štěrkem 32/63 příp. štěrkodrť, hutněno 150/150/100, vrstva    
         ACP16+80mm, vrstva ACL16 bude provedena se zazubením 0,5 m od hrany výkopu na  
         každou stranu a vrstva ACO11 50mm bude provedena se zazubením 1,0 m od hrany výkopu  
         na každou stranu. Spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou a mezi každou  
         vrstvou bude použit spojovací postřik. V případě chybějící konstrukce pod zazubením, je  
         nutno konstrukci doplnit. 

 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! 
 Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu 

 
Hlasování č. 8:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/8-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 

2. KÁCENÍ STROMU 
 
Na OÚ Kravsko byla přijata pod č.j. 396/2022 žádost o kácení stromu od firmy Agromeli. 
Navrženo schválit vydání kladného rozhodnutí obce jako vlastníka pozemku parc.č. 
627/15 v k.ú. Kravsko. Jedná se o jasan, který vyrůstá ze zdi jezového tělesa vodní 
nádrže určeného k rekonstrukci.  
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/9 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání souhlasu obce s vykácením stromu, jako vlastníka pozemku parc.č. 627/15, v k.ú. 
Kravsko, na základě žádost č.j. 396/2022  
 
Hlasování č. 9:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/9-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
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3. ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI 
 
Na OÚ Kravsko byla přijata pod č.j. 411/2022 žádost o vyjádření k PD. Stavebník Hanák 
Tomáš. Jedná se o napojení na stávající přípojku splaškové kanalizace, parc.č. 554/1 
v k.ú. Kravsko, která je z hlavního řadu vyvedena k nemovitosti a končí v chodníku. 
Navrženo přijmout kladné stanovisko.    
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/10 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 411/2022“ za následujících podmínek: 

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

 Chodník 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! 

 Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu“  
 
Hlasování č. 10:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0     
USNESENÍ Č. ZO5/10-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
 
BOD Č. 9: REVITALIZACE OBECNÍ NÁDRŽE 
 
Předložena ke schválení Dohoda o narovnání mezi obcí Kravsko a firmou Axiom. U firmy 
Axiom si obec Kravsko objednala projektovou dokumentaci, položkový rozpočet a 
administraci správy žádosti o přiznání dotace k akci Revitalizace rybník. Příkazní 
smlouvou poté zadávací dokumentaci, prováděcí projektovou dokumentaci a administraci 
VŘ. Mezi stranami vznikl spor o plnění obou smluv, když obec Kravsko reklamovala vady 
předmětu plnění a to: 

 Nedodání tištěné formy hydrologických dat k projektové dokumentaci na akci 
„Revitalizace vodní plochy – obec Kravsko“ dle smlouvy 

 Neprovedení inženýrsko-geologického průzkumu nutného k vydání povolení k 
nakládání s vodami na akci „Revitalizace vodní plochy – obec Kravsko“, který měl 
být dle obce Kravsko součástí dodané projektové dokumentace 

 Neprovedení statistického posouzení nutného k vydání povolení k nakládání s 
vodami na akci „Revitalizace vodní plochy – obec Kravsko 

 Nedodání prováděcí projektové dokumentace na akci „Revitalizace vodní plochy – 
obec Kravsko“ na základě příkazní smlouvy  

Smluvní strany se dohodly, že v rámci narovnání firma Axiom vyhotoví a předá do 31. 5. 
obci manipulační a provozní řád. 
 
Připomínky: bez připomínek 
 
Návrh usnesení: 
Usnesení č. ZO5/11 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  
Dohodu o narovnání mezi obcí Kravsko a firmou Axiom  
 
Hlasování č. 11:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO5/11-2022 : BYLO SCHVÁLENO  
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Diskuse 
V rámci diskuse vystoupila paní Dagmar Jelínková se stížností na obec Kravsko o 
umístění autobusové zastávky v blízkosti její nemovitosti, kde mládež, která čeká na 
autobusový spoj ničí její majetek. Paní Jelínková požadovala po paní starostce, aby tento 
problém vyřešila. Ta jí odkázala na PČR, protože sama k řešení poškozování majetku 
nemá pravomoc a nemá ji ani ředitelka školy. Paní Jelínková dále požadovala přesun 
zastávky školních autobusových spojů do blízkosti ZŠ Kravsko. Paní starostka 
informovala přítomné, že tato záležitost je již v řešení a čeká se na schůzku se zástupci 
IDS, která proběhne 2. června.  
Další dotazy ani připomínky vzneseny nebyly a zasedání bylo v 19:58hod. ukončeno. 

 
VÝPIS USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO č. 5 ze dne 11. 5. 2022 
Usnesení č. ZO5/1-2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
a/  za ověřovatele zápisu paní Libuši Dubovskou a Aleše Hutaře 
b/  následujícího programu zasedání: 
 
10. Organizační záležitosti 
11. Záležitosti ZŠ Kravsko 
12. Rozšíření kapacity ZŠ Kravsko 
13. Kravsko – průtah III/40832, 2. stavba 
14. Převod majetku – chodník kolem průtahu III/40826 Kravsko  
15. Pronájem obecních pozemků, majetku – nájemní smlouvy 
16. Zakázky malého rozsahu 
17. Různé 
18. Revitalizace obecní nádrže 
 
Hlasování č. 1:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/1-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/2 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   
Zvýšení kapacity mateřské školy z 52 na 71 nejvyššího povoleného počtu dětí od 1. 9. 
2022 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
Záznam o provedení prověrky nad stavem BoZP 2022   
 
Hlasování č. 2:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/2-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/3 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   

3. Výběrové řízení na dodavatele PD Rozšíření kapacity ZŠ Kravsko 
4. Cenovou nabídku firmy Optimal consulting na administraci VŘ  - PD Rozšíření 

kapacity ZŠ Kravsko ve výši 17.500,-Kč bez DPH a pověřuje starostku uzavřením 
příkazní smlouvy. 

 
Hlasování č. 3:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/3-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 



ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
           KRAVSKO č. 5, ze dne 11.5.2022 
 
_____________________________________________ 
 

 
9 

 

Usnesení č. ZO5/4 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   

3. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce III/40832 Kravsko, předpokládaná 
hodnota spoluúčasti obce 2.800.000,-Kč 

4. Za člena komise pro výběr nabídek A. Vyskotovou, náhradník F. Podsklan 
 
Hlasování č. 4:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0:     
USNESENÍ Č. ZO5/4-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/5 - 2022:  
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE   
Bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou Rekonstrukce chodníků a zpevněných 
ploch kolem silnice III/40826 Kravsko a podání žádosti o převod, na základě Smlouvy o 
právu provést stavbu ze dne 15. 10. 2020  
 
Hlasování č. 5:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/5-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
Usnesení č. ZO5/6 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 

3. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu sklepního prostoru OÚ ze dne 9. 7. 
2020 mezi Jiří Tondl, ml. a obcí Kravsko. Předmětem dodatku je pronájem části 
parc.č. 81/1, sklepní prostor v bývalém pivovaru o rozměrech 3,6 x 4,5 m. Záměr 
vyvěšen na internetových stánkách obce a ÚD dne 12. 4. 2022. 

          Výše nájemného pro rok 2022, po přičtení inflace činí 10,38Kč/m2/rok  
 

4. Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 402/2022 
 

Hlasování č. 6:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/6-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/7 -2022 : 
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ 
Informace o stavbě chodníku na parc.č. 582/1. 
 
Hlasování č. 7:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/7-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/8 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 407/2022“ za následujících podmínek: 

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

komunikaci 
 Obnova konstrukce na šíři rýhy ve skladbě vhodný nezámrzný materiál na zásyp na hl.    
    580mm pod niveletu vozovky (na této vrstvě požadujeme provedení statických zatěžovacích    

          zkoušek), dále zásyp 40 cm štěrkem 32/63 příp. štěrkodrť, hutněno 150/150/100, vrstva    
         ACP16+80mm, vrstva ACL16 bude provedena se zazubením 0,5 m od hrany výkopu na  
         každou stranu a vrstva ACO11 50mm bude provedena se zazubením 1,0 m od hrany výkopu  
         na každou stranu. Spáry budou proříznuty a zality modifikovanou zálivkou a mezi každou  
         vrstvou bude použit spojovací postřik. V případě chybějící konstrukce pod zazubením, je  
         nutno konstrukci doplnit. 

 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! 
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 Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu 
 
Hlasování č. 8:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/8-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/9 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání souhlasu obce s vykácením stromu, jako vlastníka pozemku parc.č. 627/15, v k.ú. 
Kravsko, na základě žádost č.j. 396/2022  
 
Hlasování č. 9:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0 
USNESENÍ Č. ZO5/9-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/10 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE 
Vydání kladného stanoviska k žádosti č.j. 411/2022“ za následujících podmínek: 

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

 Chodník 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! 

 Obec bude informována o termínu výkopových prací v měsíčním předstihu“  
 
Hlasování č. 10:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0     
USNESENÍ Č. ZO5/10-2022 : BYLO SCHVÁLENO 
 
Usnesení č. ZO5/11 -2022 : 
Zastupitelstvo obce SCHVALUJE  
Dohodu o narovnání mezi obcí Kravsko a firmou Axiom  
 
Hlasování č. 11:      Pro: 7            Proti:0              Zdržel se:0     Nehlasoval:0    
USNESENÍ Č. ZO5/11-2022 : BYLO SCHVÁLENO  
 
Přílohy k zápisu: 

1. Pozvánka 
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu sklepního prostoru OÚ 
3. Prezenční listina 

 
V KRAVSKU DNE 17.5.2022 
 
ZAPSAL:  
 
Petr Jelínek    ………………………………………………………. 
 
OVĚŘILI:  
 
Libuše Dubovská   ………………………………………………………, dne ……………  
 
Aleš Hutař    ………………………………………………………, dne …………..  
 
Ing. Alena Vyskotová 
starostka obce 


