
Obecní úřad v Krásné informuje tímto dle 

§ 93, odst. 1,2 Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění 

pozdějších předpisů, 

že zasedání zastupitelstva Obce Krásná 
se bude konat v pondělí 13. 12. 2021 od 16:30 hodin v budově 

obecního úřadu. 

P r o g r a m : 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání zastupitelstva obce 

4. Rozpočtové opatření č. 6/2021 (na vědomí) 

5. Rozpočet obce Krásná na rok 2022 

6. Plán inventur za rok 2021 (na vědomí) 

7. Dodatek č. 1 k SOD ze dne 23. 4. 2021 k zakázce „Výstavba chodníku v části obce 
Krásná“ 

8. Obecně závazná vyhláška obce o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství 

9. Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství 

10. SmVaK Ostrava, a.s. – Dodatek č. 2 ke smlouvě o pachtu a provozování vodního díla č. 
00577022/SONP/FM/V/2021/D2 

11. Majetkové narovnání pozemků pod obecní místní komunikací 12c na Dolní Krásné 

12. Darovací smlouva k převedení části parcely č. 537 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou pod 
obecní cestou do vlastnictví obce 

13. Podpora sociální služby Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú. pro rok 
2022 

14. Podpora sociální služby Adámkova vila, Osobní asistence, z. ú. pro rok 2022 

15. Žádost SDH Krásná o změnu účelu daru z rozpočtu obce v roce 2021 

16. Strategický plán rozvoje obce Krásná 2021 – 2025 

17. Projekt Rekonstrukce a přestavba Obecního úřadu Krásná – podání žádosti o dotaci 
v rámci výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

18. Směrnice pro poskytování zaměstnaneckých benefitů (doplnění) 

19. Pokračování členství obce Krásná v Dobrovolném svazku obcí Region Slezská brána 

20. Zpráva o kontrole hospodaření SOPM k 31. 10. 2021 (na vědomí) 

21. Zápisy Kontrolního výboru zastupitelstva (na vědomí) 



22. Zápisy Finančního výboru zastupitelstva (na vědomí) 

23. Návrh mimořádné odměny pro zastupitelku a předsedkyni Finančního výboru 
zastupitelstva Bc. Kateřinu Juřicovou 

24. Návrh odměnění členek Finančního výboru a Výboru pro kulturu a sport za výkon 
svých funkcí 

25. Návrh Finančního výboru k udělení mimořádné odměny pro uvolněného člena 
Zastupitelstva obce Krásná – starostu obce 

26. Návrh Finančního výboru k udělení mimořádné odměny pro neuvolněného člena 
Zastupitelstva obce Krásná – místostarostu obce 

27. Různé 

 

 

 

 

V Krásné dne 3. 12. 2021      Mgr. Antonín Tulach, v. r.

                        starosta 

 

 

Dle Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů je toto zasedání 

veřejné. 


