MĚSTO KRÁSNO
se sídlem Krásno, Radniční 1, PSČ 357 47

(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb.)

ZÁPIS
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva města Krásno, které se
uskutečnilo dne 23. září 2021 od 18:06 hodin v Kulturním domě
v Krásně
Přítomni:
p. Josef Havel, Ing. Martin Pribol, Ing. Tomáš Brendl, p. Miroslav Kirejev, Jan Kříž, p. Petr
Ott
Omluveni: p. Václav Krpejš, p. Petr Zahrádka Ing. Tomáš Fenkl, Bc. Erich Kříž, Ing.
Vendula Pokorná
Zapisovatelka: Jaroslava Karabinová
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Krásno bylo zahájeno v 18:06 hodin starostou města panem
Josefem Havlem, který konstatoval, že zastupitelé jsou přítomni v nadpoloviční většině, tudíž
je zastupitelstvo usnášení schopné.
Počet přítomných zastupitelů je 6.

1. Volba návrhové komise
Starosta města navrhl tyto navrhovatele zápisu:
1. Ing. Martin Pribol
2. p. Jan Kříž
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 1/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje návrhovou komisi ve složení - Ing. Martin Pribol, p. Jan Kříž.

2. Volba ověřovatelů zápisu
Starosta města podal návrh na tyto ověřovatele zápisu:
1. Ing. Tomáš Brendl

2. p. Petr Ott
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č.2/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Tomáš Brendl a pan Petr Ott.

3. Schválení programu jednání
Starosta města předložil zveřejněný program zasedání:
Program zasedání:
1. Volba návrhové komise
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Informace města
5. Schválení Zápisu ze 17. zasedání ZM Krásno
6. Žádost na prodej části pozemku číslo 3077/3 v k. ú. Krásno nad Teplou
7. Žádost na prodej části pozemku číslo 2893/7 v k. ú. Krásno nad Teplou
8. Zákaz podomního prodeje
9. Žádost na finanční příspěvek na Linku bezpečí, z.s.
10. Modernizace a rekonstrukce sportovišť sportovního areálu Krásno – spoluúčast 20 %
k dotačnímu titulu NSA Kabina 2021
11. Výběr zhotovitele rekonstrukce zvonice k žádosti o dotaci z programu rozvoje venkova
12. Opravy místních komunikací
13. Směna pozemků s Ing. Vítězslavem Nádeníčkem
14. Architektonická soutěž na výstavbu bytového domu pro seniory s obchodem potravin
15. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Krásna na rok 2021
16. Přijetí neúčelového příspěvku ze SR na zmírnění negativních dopadů působnosti zák.
95/2021 Sb. na daňové příjmy
17. Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Mateřskou školu Krásno, okres
Sokolov, příspěvkovou organizaci
18. Rozpočtová opatření
19. Různé
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č.3/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje předložený program jednání.
1.
2.
3.
4.

Volba návrhové komise
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu jednání
Informace města
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5. Schválení Zápisu ze 17. zasedání ZM Krásno
6. Žádost na prodej části pozemku číslo 3077/3 v k. ú. Krásno nad Teplou
7. Žádost na prodej části pozemku číslo 2893/7 v k. ú. Krásno nad Teplou
8. Zákaz podomního prodeje
9. Žádost na finanční příspěvek na Linku bezpečí, z.s.
10. Modernizace a rekonstrukce sportovišť sportovního areálu Krásno – spoluúčast 20
% k dotačnímu titulu NSA Kabina 2021
11. Výběr zhotovitele rekonstrukce zvonice k žádosti o dotaci z programu rozvoje
venkova
12. Opravy místních komunikací
13. Směna pozemků s Ing. Vítězslavem Nádeníčkem
14. Architektonická soutěž na výstavbu bytového domu pro seniory s obchodem
potravin
15. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Krásna na rok 2021
16. Přijetí neúčelového příspěvku ze SR na zmírnění negativních dopadů působnosti
zák. 95/2021 Sb. na daňové příjmy
17. Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Mateřskou školu Krásno,
okres Sokolov, příspěvkovou organizaci
18. Rozpočtová opatření
19. Různé

4. Informace města
-

Nová úpravna vody Dolní Hluboká je hotová a čekáme na termín kolaudace
Bude provedena oprava části střechy ZUŠ
Pracovníci společnosti Carl Stahl & spol, s r.o. pod vedením Davida Pařízka provedli

-

zdarma očištění stěn rozhledny od náletů, za což velmi děkujeme
Zahájíme instalaci naučně poznávací stezky
Karlovarský kraj ve spolupráci s městem dokončuje přípravu realizace kruhového
objezdu u Sitformu
Dokončujeme projektovou přípravu na rekonstrukci areálu TJ Baník Krásno

-

(Usnesení č. 4/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 vzalo tyto informace na vědomí.

5. Schválení Zápisu z 17. zasedání ZM Krásno
Starosta města předložil ke schválení Zápis z 17. zasedání ZM Krásno, které se konalo dne
24.6.2021.

Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 5/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
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-

schvaluje Zápis z 17. zasedání ZM Krásno, které se konalo dne 24. 6. 2021 bez
připomínek.

6. Žádost na prodej části pozemku 3077/3 v k. ú. Krásno
nad Teplou
Pan xxx, Krásno žádá o prodej části pozemkové parcely číslo 3077/3 o výměře 10 m2
v katastrálním území Krásno nad Teplou k využití jako přístup k dřevníku.
Před hlasováním pan Petr Ott oznámil, že při hlasování by mohl být ve střetu zájmu.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 6/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 souhlasí s prodejem části pozemkové parcely číslo 3077/3 o výměře 10 m2 v
katastrálním území Krásno nad Teplou panu xxx, Krásno za 28,-Kč/m2 a pověřuje
starostu k podpisu kupní smlouvy.

7. Žádost na prodej části pozemku číslo 2893/7 v k. ú.
Krásno nad Teplou
Manželé xxx, Krásno žádají o prodej části pozemkové parcely číslo 2893/7 o výměře cca 320
m2 v katastrálním území Krásno nad Teplou k využití sanace svahu.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č.7/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 souhlasí s prodejem části pozemkové parcely číslo 2893/7 o výměře cca 320 m2 v
katastrálním území Krásno nad Teplou manželům xxx, Krásno za 28,-Kč/m2 a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy.

8. Zákaz podomního prodeje
Starosta města navrhl vydat vyhlášku o zákazu podomního prodeje.
(Usnesení č. 8/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 bere na vědomí návrh předložené Obecně závazné vyhlášky – Zákaz podomního
prodeje. Na dalším zasedání bude zastupitelům předložen upravený návrh ke
schválení.
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9. Žádost na finanční příspěvek na Linku bezpečí, z.s.
Linka bezpečí, z.s., IČO 613831198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8 žádá o finanční příspěvek
5000,- Kč na provoz krizové linky.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 9/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje poskytnutí příspěvku v částce 5 000,- Kč Lince bezpečí, z.s., IČO
613831198, Ústavní 95, 181 02 Praha 8.

10. Modernizace a rekonstrukce sportovišť sportovního
areálu Krásno – spoluúčast 20 % k dotačnímu titulu NSA
Kabina 2021
Po dohodě s městem TJ Baník Krásno podal žádost o 80% dotaci z programu "Kabina" na
opravu částí hřiště nespadající do námi dokončovaného projektu. Níže je uvedený rozpočet a
v přílohách máte žádost, rozpočet a popis projektu. Podmínkou je schválení naší spoluúčasti
ve výši 200 000,- Kč na příští rok
Rozpočet:
275 000,00
158 094,00
140 600,00
220 040,00
210 264,00
1 003 998,00
vč. DPH

SO1a: Závlahový systém travnatého hřiště
SO1b: Úprava povrchu travnatého hřiště
SO3: Zateplení zásobníku vody
SO4: Střídačky a branky
SO5: Studna
Celkem
1 003 998,00 Celkem za stavbu

Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 10/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje spoluúčast ve výši 200 000,- Kč na financování akce "Modernizace a
rekonstrukce sportovišť sportovního areálu Krásno" k žádosti o dotaci spolu TJ
Baník Krásno z programu NSA21 - KABINA 2021. Spoluúčast bude součástí
rozpočtu měta pro rok 2022, kdy se předpokládá realizace projektu.
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11. Výběr zhotovitele rekonstrukce zvonice k žádosti o
dotaci z programu rozvoje venkova
Starosta předkládá zastupitelstvu města Krásno výsledky výběrového řízení na akci "Obnova
a zpřístupnění historické zvonice Krásno – III. etapa" a žádá o schválení výsledků a pověření
podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 11/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
1) schvaluje financování spoluúčasti realizace akce "Obnova a zpřístupnění historické
zvonice Krásno – III. etapa" ve výši 20 % z rozpočtu města pro rok 2022
2) schvaluje jako dodavatele realizace akce "Obnova a zpřístupnění historické zvonice
Krásno – III. etapa", společnost Bolid M s r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČ:
26347741, DIČ: 26347741, za cenu 1 410 032,92 Kč včetně DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy
3) bere na vědomí další postup administrace žádosti

12. Opravy místních komunikací
Starosta města předkládá zastupitelům města možnosti dalšího postupu oprav místních komunikací.

Bylo provedeno:
Oprava částí ulic Lesní
Opravy výtluků

cca 460 000,- Kč provedeno
147 257,- Kč provedeno

Mělo být provedeno z dotace:
Oprava slepé ulice u okálů
cca 300 000,- Kč zatím probíhá vybourání starých
betonů
Oprava slepé ulice Cínová za potokem
cca 850 000,- Kč
Zastupitelstvo města ohledně opravy slepé ulice Cínová doporučuje podání žádosti o dotaci a
realizaci záměru provést s dotační podporou.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 12/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 souhlasí s provedením oprav asfaltů slepé ulice u okálů ve výši cca 300 000,- Kč a
nesouhlasí s provedením opravy slepé části ulice Cínová z rozpočtu města ve výši cca
850 000,- Kč

13. Směna pozemků s Ing. Vítězslavem Nádeníčkem
Informace o pokračování jednání o směně pozemků mezi městem Krásno a panem Ing.
Vítězslavem Nádeníčkem.
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Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 13/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 pověřuje starostu města dalším jednáním o směně pozemků č. 202/2 a 202/1 s panem
Ing. Vítězslavem Nádeníčkem. S konkrétním využitím pozemku ve vlastnictví města
č. 914/18. Směna bude provedena vzájemným vyrovnáním dle odhadních cen bez
doplatku, město Krásno nesouhlasí s prodejem pozemků nad rámec směny.

14. Architektonická soutěž na výstavbu bytového domu pro
seniory s obchodem potravin
Starosta města seznámí zastupitele města s dalším pokračování vyhodnocení architektonické
soutěže na výstavbu bezbariérového bytového domu s prodejnou potravin.
(Usnesení č. 14/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 bere na vědomí, že do architektonické soutěže bylo přihlášeno 18 návrhů a
v současné době probíhá jejich vyhodnocování, na ZM dne 21.10.2021 požádá
starosta města zastupitele o pověření jednání s vítězným navrhovatelem.

15. Žádosti o individuální dotace z rozpočtu města Krásno
na rok 2021
Předkládáme k projednání žádosti o individuální dotaci spolků: Senioři České republiky, z. s.
Základní organizace Krásno, Přilehlá 844, 357 31 Horní Slavkov, IČ: 737 32 532, MS
Krásenský lán, z.s., Kladenská 142, 357 31 Krásno, IČ: 953 74 953 a fyzické osoby: xxx, 357
31 Krásno a xxx, Krásno.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 15/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
projednalo žádosti spolků a fyzických osob o individuální dotaci z rozpočtu města
Krásno na rok 2021 a schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2021 Mysliveckému
spolku Krásenský lán, z.s. Kladenská 142, 357 31 Krásno, IČ: 953 74 953 ve výši 10 000,Kč na úhradu hudební produkce při konání Hubertské zábavy,
b) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2021 spolku Senioři
České republiky, z.s. Základní organizace Krásno, Přilehlá 844, 357 31 Horní Slavkov,
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IČ: 737 32 532 ve výši 8 000,- Kč na zájezd pro seniory na jubilejní 45. veletrh Zahrada
Čech 10.-15. 9.2021,
c) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2021 xxx, Krásno, ve
výši 10 000,- Kč na reprezentaci dcery xxx bytem tamtéž na ME v karate v Rumunsku
ve dnech 21. - 26. 9. 2021
d) poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2021 xxx, Krásno, ve
výši 7 000,- Kč na reprezentaci syna xxx, na ME v karate v Rumunsku ve dnech 21. - 26.
9. 2021
a pověřuje starostu podpisem veřejnoprávních smluv.

16. Přijetí neúčelového příspěvku ze SR na zmírnění
negativních dopadů působnosti zák. 95/2021 Sb. na daňové
příjmy
Na základě schváleného Zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021 a na
základě platné prováděcí vyhlášky č. 358/2020 Sb., byl městu Krásno poukázán na účet
příspěvek ve výši 123 666,80 Kč ze státního rozpočtu ke zmírnění negativních dopadů
působnosti tohoto zákona na daňové příjmy.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 16/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje přijetí neúčelového příspěvku ve výši 123 666,80,- Kč ze státního rozpočtu
ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním
bonusu pro rok 2021

17. Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
pro Mateřskou školu Krásno, okres Sokolov, příspěvkovou
organizaci
Na základě sdělení MŠMT byla Karlovarskému kraji poskytnuta dotace ve výši 237 402,00
Kč, určená pro Mateřskou školu Krásno, okres Sokolov, příspěvkovou organizaci. Jedná se o
průtokový transfer, který byl poskytnut na účet města určeným pro dotace a bezodkladně
převeden na účet Mateřské školy Krásno, okres Sokolov, příspěvkové organizaci. Jedná se
dotaci v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty
využívající zjednodušené vykazování.
Hlasování:
pro – 6
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proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 17/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje přijetí a převedení dotace z MŠMT ve výši 237 402,- Kč v oblasti prioritní
osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty
využívající zjednodušené vykazování pro Mateřskou školu Krásno, okres Sokolov,
příspěvkovou organizaci.

18. Rozpočtová opatření
Starosta města předložil změny rozpočtu na rok 2021 - rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 na
vědomí a č. 10 ke schválení.
Hlasování:
pro – 6
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 18/18/2021)
Zastupitelstvo města Krásno


1) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2021 takto:

- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 250 000,- Kč – NEI dotace z
rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Oprava střechy části objektu ZUŠ Krásno a
úprava vchodu“
- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 72 000,- Kč – NEI dotace z
rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Podpora turistického ruchu“
- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 50 000,- Kč – NEI dotace z
rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Letní partnerský kulturní festival“
- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 25 000,- Kč – NEI dotace z
rozpočtu Karlovarského kraje na projekt „Tisk kroniky Krásna od Josefa Brandla“
- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 237 402,- Kč – průtokový transfer
Mateřské škole Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace
- snížení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 800 000,- Kč – NEI dotace na zvonici
- navýšení příjmové části rozpočtu ve výši 123 666,80 Kč – příspěvek ze státního
rozpočtu na rok 2021 ke zmírnění negativních dopadů působnosti zákona č. 95/2021 Sb.,
o kompenzačním bonusu na daňové příjmy
Převody finančních prostředků v celkové výši 353 800,- Kč mezi paragrafy a položkami
výdajové části rozpočtu – nenavyšují ani nesnižují rozpočet.


2) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021 takto:

- přesuny finančních prostředků v celkové výši 137 000,- Kč mezi paragrafy a položkami
výdajové části rozpočtu – nenavyšují ani nesnižují rozpočet


3) schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2021 takto:
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- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 530.000,- Kč - převod z HČ lesy na
opravy budovy ZUŠ, radnice a Kulturního domu (100.000,- Kč), na organizaci
architektonické soutěže KODUS (300.000,- Kč), na likvidaci invazivních druhů rostlin
(40.000,- Kč), na podzimní prořezávky (40.000,- Kč) a na rezervu na péči o vzhled obce
(50.000,- Kč),
- navýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 600.000,- Kč – z prodeje pozemků
na dohody konané mimo pracovní poměr – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleňzdravotní řezy (50.000,- Kč), na opravy a udržování pozemních komunikací (400.000,Kč), na opravu a udržování bytového hospodářství (100.000,- Kč), na dohody konané
mimo pracovní poměr – činnost místní správy (50.000,- Kč)

Usnesení zastupitelstva přednášel postupně po jednotlivých bodech člen
návrhové komise Ing. Martin Pribol
18. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno ukončil starosta města pan
Josef Havel v hodin 19:52 hodin

………………………………………
Josef Havel starosta města

……………………………………..
ověřovatel zápisu

…………………………………….
ověřovatel zápisu

V Krásně dne 24. 9. 2021
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