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

ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb.)
z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Krásno, které se
uskutečnilo dne 14. října 2021 od 18:00 hodin v Kulturním domě
v Krásně
Přítomni:
p. Josef Havel, Ing. Martin Pribol, Ing. Tomáš Brendl, p. Miroslav Kirejev, Jan Kříž, p. Petr
Ott, p. Václav Krpejš, Ing. Vendula Pokorná, p. Petr Zahrádka (přišel v 18:04), Bc. Erich Kříž
(přišel v 18:15)
Omluveni: Ing. Tomáš Fenkl
Zapisovatelka: Jaroslava Karabinová
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Krásno bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou města panem
Josefem Havlem, který konstatoval, že zastupitelé jsou přítomni v nadpoloviční většině, tudíž
je zastupitelstvo usnášení schopné.
Počet přítomných zastupitelů je 8.

1. Volba návrhové komise
Starosta města navrhl tyto navrhovatele zápisu:
1. Ing. Martin Pribol
2. p. Jan Kříž
Hlasování:
pro – 8
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 1/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje návrhovou komisi ve složení - Ing. Martin Pribol, p. Jan Kříž

V 18:04 se dostavil pan Petr Zahrádka. Počet zastupitelů je 9.

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

2. p. Petr Zahrádka
Hlasování:
pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č.2/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje ověřovatele zápisu ve složení Ing. Tomáš Brendl, p. Petr Zahrádka.

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 z 18. zasedání ZM Krásno
6. Výsledek soutěže o návrh pod názvem “DŮM S BYTY PRO SENIORY”
7. Žádost o zmražení inflační doložky nájmů za nebytové prostory
8. Zahájení pořizovací změny územního plánu a spor o platnosti části ÚP
9. Různé
Starosta města navrhl změnu programu:

Doplnit bod číslo 9.

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Krásno
číslo 10. Různé

Hlasování:
pro – 9
proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č.3/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje upravený program jednání:
1. Volba návrhové komise
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Informace města
5. Schválení Zápisu z 18. zasedání ZM Krásno
6. Výsledek soutěže o návrh pod názvem “DŮM S BYTY PRO SENIORY”
7. Žádost o zmražení inflační doložky nájmů za nebytové prostory
8. Zahájení pořizovací změny územního plánu a spor o platnosti části ÚP
9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Krásno
10. Různé
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4. Informace města
Starosta města přednesl přítomným tyto informace:
- města obdrželo konečné stanovisko právníků k žádosti pana Františka Matouška o
vlastnictví pozemku číslo 74/3 k.ú. Háje nad Teplou, pan Matoušek zvažuje žalobu na uřčení
majitele pozemku

V 18:14 se dostavil Bc.Erich Kříž. Počet zastupitelů je 10.
- Pozemkový úřad dokončuje vybudování cesty na pozemku 3082/1, 4515, 396/5, která bude
převedena do majetku města,
- při přípravě prostoru na výše uvedenou stavbu cesty, byly pokácené dřeviny, které jak se po
diskuzi zastupitelé dohodli, že budou nabídnuty občanům k odkoupení jako palivové dřevo za
435 Kč /prm,
- v současné době budeme připravovat rekonstrukci městského bytu na adrese nám. Sv.
Trojice 314/1, Krásno,
- starosta vstoupil v jednání na zlepšení autobusového spojení v trase Horní Slavkov – Krásno
Bečov a zpět.
- připravujeme výsadbu dvou alejí podle obnovených polních cest
- zahájili jsme osazování Historicko naučné poznávací stezky
(Usnesení č. 4/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 vzalo tyto informace na vědomí.

5. Schválení Zápisu z 18. zasedání ZM Krásno
Starosta města předložil ke schválení Zápis z 18. zasedání ZM Krásno, které se konalo dne
23.9.2021.

Hlasování:
pro – 9
proti - 0
zdržel se – 1
Bc. Erich Kříž
(Usnesení č. 5/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
- schvaluje Zápis z 18. zasedání ZM Krásno, které se konalo dne 23.9.2021 bez
připomínek.

6. Výsledek soutěže o návrh pod názvem “DŮM S BYTY
PRO SENIORY”
Starosta města předložil výsledek soutěže o návrh pod názvem " Dům pro seniory"
Hlasování:
pro – 10
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proti - 0
zdržel se – 0
(Usnesení č. 6/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:

I. Schvaluje
1. Výsledek jednání poroty a výsledné pořadí soutěžních návrhů v otevřené jednofázové
soutěži o návrh pod názvem “Dům s byty pro seniory”, vypsané dle § 143, 144, 145, 148
až 150 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle
Soutěžního řádu České komory architektů ze dne 24. 4. 1993, v platném znění.
Na 1. místě se umístil soutěžní návrh číslo 14:
Znamení čtyř – architekti s.r.o.
U půjčovny 968/5 Nové Město, 110 00 Praha IČO: 25794591
Na 2. místě se umístil soutěžní návrh číslo 8:
Bams office s.r.o.
Kopaniny 31/13 664 41 Popůvky IČO: 11721308
Na 3. místě se umístil soutěžní návrh číslo 3:
Aoc architekti, s.r.o.
Janovského 31 170 00 Praha 7 IČO: 26376270
2. Vyplacení cen a odměn dle Protokolu o průběhu soutěže.

II. Ukládá starostovi města:
1. zajistit odeslání oznámení o výběru návrhu všem účastníkům soutěže o návrh,
2. připravit podklady pro vypsání jednacího řízení bez uveřejnění s dodavatelem, který
se umístil na 1. místě,
3. zajistit vyplacení cen a odměn,
4. zajistit veřejnou výstavu soutěžních návrhů.

7. Žádost o zmražení inflační doložky nájmů za nebytové
prostory
Starosta města obdržel žádost o zmrazení inflační doložky nájmu obchodu potravin a
restaurace pro rok 2022.
Starosta města dal na návrh zastupitelů hlasovat o neschválení návrhu na snížení.
Hlasování:
pro – 9
proti - 0
zdržel se – 1
p. Václav Krpejš
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(Usnesení č.7/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 neschvaluje nenavýšení nájmu vyplývající z inflační doložky nájemních smluv na
pronájem nebytových prostor prodejny potravin a restaurace Krásno pro rok 2022.

8. Zahájení pořizovací změny územního plánu a spor o
platnosti části ÚP
Starosta města informoval zastupitele o dalším vývoji záležitostí týkajících se územního plánu
Krásno.
(Usnesení č. 8/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 vzalo na vědomí:
a) zahájení přípravy pořízení změny územního plánu
b) na doporučení 9 zastupitelů zajistí starosta města přípravu textu žaloby proti
zrušení části územního plánu města Krásna Karlovarským krajem a předloží na
dalším jednání ZM (s přípravou žaloby nesouhlasí sl. Vendula Pokorná)

V 19:32 odešel pan Miroslav Kirejev. Počet zastupitelů je 9.

9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Krásno
Starosta města předkládá financování obnovy vodovodů a kanalizací dle požadavků
Ministerstva zemědělství
Hlasování:
pro – 8
proti - 0
zdržel se – 1
Ing.Vendula Pokorná
(Usnesení č. 9/19/2021)
Zastupitelstvo města Krásno:
 schvaluje "Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na následující období
v předloženém znění, který je přílohou tohoto zápisu.

10. Různé
- pan Petr Zahrádka navrhl, aby město nechalo nainstalovat kamery na problematická místa
v katastru města

Usnesení zastupitelstva přednášel postupně po jednotlivých bodech člen
návrhové komise Ing. Martin Pribol
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19. veřejné zasedání Zastupitelstva města Krásno ukončil starosta města pan
Josef Havel v 20:35 hodin

………………………………………
Josef Havel starosta města
……………………………………..
ověřovatel zápisu
…………………………………….
ověřovatel zápisu

V Krásně dne 15. 10. 2021
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