Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovo Údolí, konaného dne 22.7.2021 od 19,00 hod.
v zasedací místnosti v podkroví OÚ
Přítomni:

Pravoslav Svačinka – starosta
Blažková, Bělina, Loukotová , Svačinková, Hübsch ml., Čermák, Laksar

Omluven:

Fajmon

Zapisovatel:

K.Svačinková

Ověřovatelé:

L.Bělina, M. Laksar

Program:
1)
2)
3)
4)

Schválení 4. změny rozpočtu obce na rok 2021
Projednání uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
Projednání a schválení finančního daru pro obce postižené tornádem
Schválení Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při přípravě
protipovodňových opatření na Lužické Nise
5) Různé
6) Diskuze
7) Schválení Usnesení č. 03/21
Řízením zasedání byl pověřen starosta obce Ing. Pravoslav Svačinka.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

8 / 0/ 0

Bod 1 – 4. změna rozpočtu
Na základě nových skutečností v oblasti příjmů a v oblasti výdajů byly navrženy změny pro 4. změnu
rozpočtu obce na rok 2021. Starosta přečetl změny, provedené v rozpočtu a seznámil s nimi občany a
zastupitele. Příjmy byly navýšeny o 120 500,-Kč, výdaje byly navýšeny o 1 103 000,-Kč. Schodek
rozpočtu činí po 4.změně 4 255 400,- Kč.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

8/0/0

Bod 2 - Projednání uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Starosta přednesl ke schválení Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby č. IV-12-4020202/VB/001 k p.p.č.1440/3 a 1423/2 v k.ú.Kryštofovo Údolí pro firmu
ČEZ Distribuce,a.s. v rozsahu 30 bm/50 m2 za účelem umístění zařízení distribuční soustavy pro
novostavbu na st.p.č.1540
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

7 /0 /1 (Loukotová)

Bod 3 - Schválení finančního daru pro obce postižené tornádem
Zastupitelstvo se na návrh starosty obce rozhodlo poskytnout finanční dar ve výši 40 000,- Kč obci
Hrušky, postižené dne 24.6.2021 ničivým tornádem. Prostředky jsou určeny na obnovu obecního
majetku.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

8/0 /0

Bod 4 – Schválení Memoranda o společném zájmu a postupu ve věci budoucí spolupráce při
přípravě protipovodňových opatření na Lužické Nise
Starosta seznámil přítomné s obsahem memoranda, přičemž obec Kryštofovo Údolí se v něm
zavazuje k zanesení plánovaného vodního díla Andělská Hora do územního plánu obce.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

8 /0 /0

Bod 5 – Různé
1) Starosta seznámil přítomné s projednáním závěrečného účtu Mikroregionu Hrádecko –
Chrastavsko za rok 2020. Dokument byl projednán a schválen dne 15.6.2021 na jednání
členské schůze v Chrastavě bez výhrad.
2) Starosta seznámil zastupitele se stížností pana J.Sýkory na hluk ze hřiště u Penzionu U
Skrblíka, s tím, že s nájemcem penzionu jednal osobně a ačkoliv toto nespadá do kompetence
zastupitelstva obce, bylo dohodnuto používání hřiště v době max. 9.00 až 20.00 hod.
3) Zastupitelé se rozhodli pořídit elektronickou úřední desku, nabízenou firmou Galileo
Corporation, s.r.o. Chomutov
4) Starosta informoval o průběhu jednání ohledně žaloby na vyklizení nemovitosti , konkrétně
Hospody u Kryštofa
Bod 6 – Diskuse
p.L.Řehák – jak budou řešeny uschlé švestky u č.p. 187? Starosta – s největší pravděpodobností
budou pokáceny
p.L.Řehák – jak bude uzavírka o pouti? Starosta – Žádná uzavírka obce nebude, ani žádná kyvadlová
doprava. Pouť bude jen na parkovišti pod terasama a u hospody.

Bod 7 - Schválení usnesení č.03/2021
Starosta přečetl usnesení k jednotlivým bodům.
Hlasování: pro / proti / zdržel se -

Zapsal:
Ověřili:
Přílohy: Presenční listina, Usnesení

8/0/0

