Obec Krhová
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 12
KONANÉHO DNE 10.12. 2015 od 17.00 hod.

Vítám zastupitelé, občany a hosty

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka Ing.
Halaštová zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i zastupitele obce.

UPOZORNĚNÍ
Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který je na základě rozhodnutí
Zastupitelstva obce Krhová usnesení č. 9/2014/Z-110 zveřejněn na webových stránkách
obce.

POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA OBCE
Starostka obce prohlásila, že zasedání Zastupitelstva obce bylo svoláno řádně a včas. Podle
prezenční listiny (příloha č. 1) bylo přítomno 14 zastupitelů, zastupitel Bc. Marek Martin byl
řádně omluven. Na základě tohoto prohlásila starostka obce zasedání Zastupitelstva obce
Krhová jako usnášení schopné.

OVĚŘENÍ ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Ověřovatelé posledního zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 11 byli Petr Vrečka a Bc. Ivana
Gefingová. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a
neuplatnili žádné námitky.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Rozpočtu obce Krhová pro rok 2016 (předkladatel Ing. Halaštová)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1001/6 v k.ú. Krhová
(předkladatel Macíček)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1784/4 v k.ú. Krhová
(předkladatel Macíček)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1616/6 v k.ú. Krhová
(předkladatel Macíček)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1527/20, 1528/4, 1532/2 a
1533/2 v k.ú. Krhová (předkladatel Macíček)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 810/1 v k.ú. Krhová
(předkladatel Macíček)
Projednání žádosti o bezúplatný převodu vodovodního řádu Pod Jehličnou
(předkladatel Macíček)
Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 271 v k.ú. Krhová (předkladatel Macíček)
Projednání aktivního odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 294/3, p.č. 294/6, p.č. 294/7,
p.č. 334/2, p.č. 2150/6, p.č. 2150/7, p.č. 2150/8, p.č. 2150/10, p.č. 2150/14, p.č. 2150/15, p.č.
2150/16, p.č. 2150/17, p.č. 2150/18, p.č. 2150/19, p.č. 2150/21, p.č. 2151/3, p.č. 2151/5, p.č.
2151/6 v k.ú. Krhová z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
(předkladatel Macíček)
Projednání směny části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú Krhová (předkladatel Ing. Halaštová)
Projednání solidárního příspěvku na investiční akci „Nemocnice Valašské Meziříčí –
rekonstrukce stravovacího provozu“ (předkladatel Ing. Halaštová)
Projednání obecně závazných vyhlášek Zastupitelstva obce Krhová (předkladatel Ing.
Halaštová)
Projednání připravovaných projektů obce Krhová (předkladatel Ing. Halaštová)
Projednání doplnění strategického dokumentu „Program rozvoje obce Krhová“ (předkladatel
Ing. Halaštová)
Projednání Výroční zprávy činnosti školy za školní rok 2014/2015 (předkladatel Mgr. Pavlicová)
Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem (předkladatel Ing.
Kotas)
Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Finančním výborem (předkladatel Čačková)
Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Krhová (předkladatel Ing. Halaštová)
Projednání limitu s disponováním finanční částky Rady obce Krhová
(předkladatel Bc. Gefingová)
Projednání plánu zasedání Zastupitelstva obce Krhová v roce 2016 (předkladatel Ing.
Halaštová)
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

12/2015/Z-155

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 12 Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

12/2015/Z-156

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 12 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

3. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU A ZAPISOVATELE
Starostka obce informovala: dle § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, je zápis pořízen do 10 dnů po skončení zasedání a bude uložen na obecním úřadě k
nahlédnutí.
Starostka obce určila zapisovatelku a ověřovatele zápisu:
Zápis provede:
Ověření zápisu provedou:

Ing. Pavla Stodůlková
Mgr. Ivana Pavlicová, Jiří Mičola

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

12/2015/Z-157

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Ing. Pavlu Stodůlkovou a ověřovatele zápisu
Mgr. Ivanu Pavlicovou a pana Jiřího Mičolu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14
0
0
1

4) Projednání Rozpočtu obce Krhová pro rok 2016
Předkladatel: Ing. Halaštová

Návrh rozpočtu obce Krhová pro rok 2016 byl řádně vyvěšen na elektronické i fyzické úřední desce
od 23.11.2015 do 10.12.2015.
Komentář k návrhu rozpočtu obce Krhová pro rok 2016
1) Výpočet daňových výnosů vychází z hodnoty celkového inkasa uvedených v zákoně o státním
rozpočtu pro rok 2016, počtu obyvatel, rozlohy obce a počtu žáků, počtu zaměstnanců. V době
přípravy návrhu rozpočtu pro rok 2016 nebyly jasné konečné podoby zákonů. Z tohoto důvodu
návrh rozpočtu je sestaven podle nejhorší možné varianty.
2) Rozpočet na rok 2016 je navrhnut jako „schodkový“ s tím, že schodek ve výši 1,626 mil. Kč je plně
hrazen z ušetřených prostředků minulého roku.
3)

V návrhu rozpočtu nemohou být promítnuty žádosti o dotace. Případné dotace budou do
rozpočtu zahrnuty až po jejich přiznání. Plánujeme využít krajské dotace, státní dotace, dotace z
EU například na opravu havarijního stavu střechu u místní kapličky, opravu cesty ulice Pod
Lesem, pořízení nového územního plánu a strategického dokumentu, bezbariérové chodníky a
přechody. Musíme se zaměřit na projektovou připravenost pro rekonstrukci veřejného osvětlení,
rekonstrukci a dobudování kanalizace a vodovodního řádu.

4) Na obou stranách rozpočtu obce je promítnuto hospodaření s lesy. Těžba dřeva by měla pokrýt
náklady na oborného lesního hospodáře a správce v jedné osobě a nadstandartní údržbu lesa,
která je nyní víc než potřebná.
5) V rozpočtu není promítnuta ještě předpokládaná úspora hospodaření z tzv. „dojezdu obce“ 2015,

vše záleží na výši poslední zálohy z rozpočtového určení daní. Uspořené peníze se stanou naší
rezervou.
6) Výdajové položky návrhu rozpočtu obsahují náklady na provoz obce, zajištění služeb obce (MHD),
provozu příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ), provoz organizačních složek (JSDH, obecní knihovna),
na kulturu, na podporu provozu sportovních zařízení TJ Jiskra a všech registrovaných spolků.
Pozorné oko zastupitele i občana může najít v rozpočtu také následující výdajové položky, které
přispějí k rozvoji obce:

Rozprava: Ing. Vítězslav Kotas
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-158
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Krhová na rok
2016 v členění na rozpočtové ODDÍLY a rozpočtové PARAGRAFY (OD/PA), přestože je
rozpočet zpracován v členění položkovém a to v podobě jak byl zveřejněn na úřední desce a
dalším způsobem v místě obvyklým.
Rozpočet je schodkový, celkové příjmy na rok 2016 ve výši 39 922 524,- Kč a celkové výdaje
na rok 2016 ve výši 41 549 434, - Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem
bankovního účtu roku 2015.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14
0
0
1

Schválený rozpočet obce Krhová pro rok 2016 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

5) Projednání podnětu na pořízení změny územního
plánu k p.č. 1001/6 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Macíček
Podnět na pořízení změny územního plánu manželů Berouskových, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je rekreační objekt na pozemku, který je
povolen jako dočasná stavba.
Přístup na pozemek parc. č. 1001/6 bude z parc. č. 1001/2 a 1001/7 ve vlastnictví obce Krhová
vedených jako ostatní plocha ostatní komunikace a trvalý travní porost.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-159
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územního plánu manželům
Berouskovým, bytem 6. května 1046, 756 54 Zubří – změna účelu využití parcely č. 1001/6
v k. ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu rodinné rekreace.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14
0
0
1

Poznámka: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění
platných předpisů nejsou osobní údaje zveřejňovány.

6) Projednání podnětu na pořízení změny územního
plánu k p.č. 1784/4 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Macíček
Podnět na pořízení změny územního plánu pana Jaromíra Pagáče, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu.
Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném území.
Přístup na pozemek parc. č. 1784/4 je možný pouze přes parcely 1784/5 a 1784/13 jež nejsou ve
vlastnictví Jaromíra Pagáče.
Rozprava: Jaromír Pagáč, Petr Vrečka
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-160
Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje žádost o změnu územního plánu panu Jaromíru
Pagáčovi, bytem Příčná 318/2, 757 01 Valašské Meziříčí – změna účelu využití parcely č.
1784/4 v k. ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení

za účelem výstavby rodinného domu.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14
0
0
1

7) Projednání podnětu na pořízení změny územního
plánu k p.č. 1616/6 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Macíček
Podnět na pořízení změny územního plánu pana Mgr. Zdeňka Petroše byl kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je možnost v budoucnosti postavit rekreační
objekt.
Parcelní číslo:
Obec: Krhová
Katastrální území:
Výměra [m2]:
Druh pozemku:

1616/6
[500062]
Krhová [776505]
697
trvalý travní porost

Přístup k pozemku - pozemky parc .č. 1619/3 a parc. č. 1616/3, které jsou ve vlastnictví pana Mgr.
Zdeňka Petroše.
Rozprava: Libor Valach, PhDr. A. Holčáková
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-161
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územního plánu pana Mgr. Zdeňka
Petroše, bytem Nerudova 610, 757 01 Valašské Meziříčí - změna účelu využití parcely č.
1616/6 v k. ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu rodinné rekreace.
PRO:
8
PROTI:
6
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Pro:

Ing. Kateřina Halaštová, Lukáš Macíček, Ivana Gefingová, Mgr. Ivana Pavlicová, Jaroslav.
Pavlica, Jiří Mičola, Ladislav Valach, Věra Čačková
Proti: Ing. Roman Král, Petr Vrečka, Roman Malík, Ing. Vítězslav Kotas, Jaromír Korabečný, Libor
Valach
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

8) Projednání podnětu na pořízení změny územního
plánu k p.č. 1527/20, 1528/4, 1532/2 a 1533/2 v k.ú.
Krhová
Předkladatel: Macíček
Podnět na pořízení změny územního plánu pana Petra Skýpaly, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu.
Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném území.
Přístup na pozemek parc.č. 1527/20 určený pro výstavbu rodinného domu bude z parc.č. 2125 po
vlastních pozemcích parc.č. 1528/4, 1533/2 a 1532/2.
Tento bod byl již projednáván – Usnesení číslo 2/2014/Z-033 ze dne 4.12.2014 – neschválena žádost
o změnu ÚP.
Rozprava: Petr Skýpala
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-162
Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje žádost o změnu územního plánu panu Petru Skýpalovi
bytem Hálkova 428, 757 01 Valašské Meziříčí – změna účelu využití parcely č. 1527/20 v k.ú.
Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem
výstavby rodinného domu a změna účelu využití části parcel č. 1528/4, 1532/2 a 1533/2 v k.ú.
Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu silniční dopravy za účelem výstavby
příjezdové pozemní komunikace.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14
0
0
1

Poznámka: V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění platných
předpisů nejsou osobní údaje zveřejňovány.

9) Projednání podnětu na pořízení změny územního
plánu k p.č. 810/1 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Macíček

Podnět na pořízení změny územního plánu pana Ivo Graclíka, byl kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je již vydané stavební povolení.
Tento bod byl již projednáván – Usnesení číslo 5/2015/Z-063 ze dne 23.4.2015 – vzali na vědomí

Přístup k pozemku – Přes pozemek p. č. 803/1 vedeném jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve
vlastnictví obce Krhová
Rozprava: Petr Vrečka, Ivo Graclík, Libor Valach
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-163
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územního plánu pana Ivo Graclíka,
bytem Štěpánov 1148, 757 01 Valašské Meziříčí- změna účelu využití části parcely č. 810/1 v k.
ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem
výstavby rodinného domu.
Toto schválení je podmíněno:
1) oddělením pozemku pro výstavbu rodinného domu se zahradou do 1000 m2,
2) oddělením pozemků pro přístupovou pozemní komunikaci
3)výstavbou přístupové pozemní komunikace na vlastní náklady žadatele a majitele nemovité
věci, bez budoucích investic obce,
4) přístupová pozemní komunikace bude řádně odvodněna,
5)v budoucnu nebude uplatňován nárok na jakoukoliv údržbu pozemní komunikace, výstavbu
inženýrských sítí a veřejného osvětlení,
6)zbývající část pozemku bude nadále využívána jako trvalý travní porost pro zemědělské
využití bez oplocení.
Nesplnění podmínek může udělené schválení omezit nebo zrušit.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14
0
0
1

.

10) Projednání žádosti bezúplatný převod
vodovodního řádu pod Jehličnou
Předkladatel: Macíček
Dne 26.10.2015 podali manželé Zimmerovi žádost o bezúplatný převod kanalizace a vodovodního
řádu v jejich vlastnictví na obec Krhovou. Manželé Zimmerovi mají centrální vodoměr, který chtějí
zrušit, aby měl každý dům svůj vodoměr a účastníci si platili vodné a stočné sami. Pro to je ovšem
nutné převést vodovodní řád a kanalizaci ze soukromé na veřejnou. Obec Krhová není vlastníkem
žádné kanalizace ani vodovodního řádu a v případě převodu předmětné stavby by bylo třeba převést
ji dále na VaK Vsetín. Na základě této skutečnosti místostarosta požádal VaK Vsetín o vyjádření, zda je
možné převést soukromou kanalizaci a vodovodní řád na veřejný vodovodní řád a kanalizaci. Na
tento dotaz odpověděl výrobně technický náměstek VaK Milan Jurenka ve smyslu, že zmíněná stavba
nesplňuje standarty společnosti a při výstavbě nebyly plněny požadavky a připomínky na výstavbu ze
strany VaK. Z toho důvodu společnost VaK Vsetín nepřevezme tento majetek do vlastnictví ani do
provozování a nedoporučuje to ani Obci Krhová.

Rozprava:

pan Zimmer Zdeněk

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

12/2015/Z-164

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje bezúplatný převod kanalizace a vodovodního řádu ve
vlastnictví manželů Zimmerových, bytem Pod Jehličnou 563, 756 63 Krhová
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
1
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Zdržel se:
Ing. Roman Král
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

11) Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemku
p.č. 271 ve vlastnictví obce Krhová
Předkladatel: Macíček
Žádost o převod pozemku p. č. 271 o výměře 205m2 ve vlastnictví obce Krhová, byl kompletně
předložen v podkladových materiálech. Důvod pro převod pozemku p. č. 271 v K. Ú. Krhová do
podílového vlastnictví bytového domu č. p. 433 je § 506 odst. 1 občanského zákoníku, který říká
„Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná
zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku
nebo upevněno ve zdech“.
Dle Znaleckého posudku č. 1260/82/2015 je hodnota pozemku vyčíslena na 74 780 Kč.
Rozprava:

Ing. Benešová Věra, Jaromír Korabečný, Ing. Roman Král, Petr Vrečka, Ing. Alois Bayer

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-165
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost spoluvlastníků bytového domu č.p. 433 o
bezúplatný převod pozemku p.č. 271 o celkové výměře 205m2 do podílového spoluvlastnictví
spoluvlastníků bytového domu č.p. 433.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje záměr o bezúplatném převodu pozemku č.p. 271 o
celkové výměře 205 m2.
PRO:
0
PROTI:
13
ZDRŽEL SE:
1
NEHLASOVAL:
1
Usnesení nebylo přijato.
Proti: Ing. Kateřina Halaštová, Lukáš Macíček, Ivana Gefingová, Jaroslav. Pavlica, Jiří Mičola, Ladislav
Valach, Věra Čačková, Ing. Roman Král, Petr Vrečka, Roman Malík, Ing. Vítězslav Kotas,
Jaromír Korabečný, Libor Valach
Zdržel se:
Mgr. Ivana Pavlicová
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

12) Projednání aktivního odmítnutí úplatného
převodu pozemků p.č. 294/3, p.č. 294/6 p.č. 294/7 p.č.
334/2 p.č. 2150/6 p.č. 2150/7 p.č. 2150/8 p.č. 2150/10
p.č. 2150/14 p.č. 2150/15 p.č. 2150/16 p.č. 2150/17
p.č. 2150/18 p.č. 2150/19 p.č. 2150/21 p.č. 2151/3 p.č.
2151/5 p.č. 2151/6 v k.ú. Krhová z vlastnictví Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
Předkladatel: Macíček
Z důvodu přípravy realizace projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRHOVÉ a narovnání vlastnických
vztahů jsme vstoupili v jednání s územním pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) odloučené pracoviště Vsetín. Jednání se týká bezúplatného převodu pozemků
p. č. 294/3, p. č. 294/6 p. č. 294/7 p. č. 334/2 p. č. 2150/6 p. č. 2150/7 p. č. 2150/8 p. č. 2150/10 p. č.
2150/14 p. č. 2150/15 p. č. 2150/16 p. č. 2150/17 p. č. 2150/18 p. č. 2150/19 p. č. 2150/21 p. č.
2151/3 p. č. 2151/5 p. č. 2151/6 v k. ú. Krhová.
Předkládáme tedy návrh usnesení k aktivnímu odmítnutí úplatného převodu do vlastnictví obce
Krhová.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-166
Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje úplatný převod pozemků se způsobem využití ostatní
komunikace, druh pozemku ostatní plocha a to p.č. 294/3 o výměře 267 m2, p.č. 294/6 o
výměře 243 m2, p.č. 294/7 o výměře 61 m2, p.č. 334/2 o výměře 226 m2, p.č 2150/6 o
výměře 73 m2, p.č. 2150/7 o výměře 199 m2, p.č. 2150/8 o výměře 153 m2, p.č. 2150/10 o
výměře 168 m2, p.č. 2150/14 o výměře 429 m2, p.č. 2150/15 o výměře 9 m2, p.č. 2150/16 o
výměře 3 m2, p.č. 2150/17 o výměře 195 m2, p.č. 2150/18 o výměře 70 m2, p.č. 2150/19 o
výměře 27 m2, p.č. 2150/21 o výměře 90 m2, p.č. 2151/3 o výměře 1690 m2, p.č. 2151/5 o
výměře 40 m2, p.č. 2151/6 o výměře 28 m2 v k.ú. Krhová z vlastnictví ČR Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Krhová.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

13) Projednání směny části pozemku p. č. 1948/1 v
k. ú Krhová
Předkladatel: Ing. Halaštová
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Krhová, ze dne 23. 4.2015, usnesení č. 4/2015/Z-075 byl
zveřejněn záměr na směnu pozemku p. č. 1948/1 v k. ú. Krhová o předpokládané výměře 11 500m2,
která se nachází pod tělesem rekultivované skládky. Celková výměra pozemku p. č. 1948/1 činí
22017 m2.
Na základě žádosti o sdělení záměru Města Valašské Meziříčí s části směnovaného pozemku p. č.
1948/1 bylo odpovězeno následující :
„Město Valašské Meziříčí spravuje skládku tuhého komunálního odpadu, která je v současné době
uzavřena a zrekultivována a která se částečně nachází na směňované části pozemku p. č. 1948/1 v k.
ú. Krhová. Po rekultivaci má majitel skládky třicetiletou povinnost monitorování skládkových plynů a
spodních vod. Na tělese skládky po dobu monitoringu nesmí být prováděna žádná stavební činnost. Z
důvodu nedělitelnosti tělesa skládky a jeho nedostupnosti pro Obec Krhová, má město Valašské
Meziříčí zájem část pozemku par. číslo 1948/1 v k. ú. Krhová pod tělesem skládky směnit za jiný, obcí
Krhová žádaný pozemek.“
Přehled informací:
Parcelní číslo Vlastník
1948/1
Obec Krhová
697/2
Město Valašské Meziříčí
Rozprava:

Výměra (m2)
11 500
947

Cena pozemku
395 tis. Kč
(34,35 Kč/m2)
162 tis. Kč
(171 Kč/m2)

Petr Vrečka, Daniel Malík, Lukáš Macíček, Jaromír Korabečný

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-167
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje směnu části pozemku p. č. 1948/1 o výměře cca 11500
m2, která se nachází pod tělesem skládky lokalita Hrádky v k. ú Krhová ve vlastnictví obce
Krhová, se sídlem Hlavní 205, 75663 Krhová za pozemek p. č. 697/2 o výměře 947 m2 v k. ú.
Bynina ve vlastnictví Města Valašského Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské
Meziříčí. Přesná výměra a nové p. č. budou stanoveny dle GPL.
PRO:
0
PROTI:
13
ZDRŽEL SE:
1
NEHLASOVAL:
1
Usnesení nebylo přijato.
Proti: Lukáš Macíček, Ivana Gefingová, Jaroslav. Pavlica, Jiří Mičola, Ladislav Valach, Věra Čačková,
Ing. Roman Král, Petr Vrečka, Roman Malík, Ing. Vítězslav Kotas, Jaromír Korabečný, Libor
Valach, Mgr. Ivana Pavlicová
Zdržel se: Ing. Kateřina Halaštová
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

14)
Projednání
solidárního
příspěvku
na
investiční akci „Nemocnice Valašské Meziříčí –
rekonstrukce stravovacího provozu
Předkladatel: Halaštová
Město Valašské Meziříčí se obrátilo na obce s žádostí o solidární přípěvech na investiční akci:
„Nemocnice Valašské Meziříčí – rekonstrukce stravovacího provozu“.
Město Valašské Meziříčí si vzalo úvěr na uvedenou investiční akci ve výši 18,8 mil. Kč.
Při propočtu pro jednotlivé obce je požadovaný dar pro obce Krhová v celkové výši 474.000 Kč, který
je rozpočítán na 8 leté období a splátky na každý rok ve výši 60 tis. Kč.
Rozprava:

Ing. Roman Král, Jaromír Korabečný, Jaroslav Pavlica, Ing. Vítězslav Kotas

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-168
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje darovací smlouvu mezi obcí Krhová, se sídlem Hlavní
205, 75663 Krhová, IČO 01265750 a městem Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO 00304387, jejímž předmětem je solidární příspěvek na akci „Nemocnice
Valašské Meziříčí – rekonstrukce stravovacího provozu“, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu
PRO:
0
PROTI:
14
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení nebylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

15) Projednání obecně
Zastupitelstva obce Krhová

závazných

vyhlášek

Předkladatel: Ing. Halaštová
OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Návrh vyhlášky byl zaslán k připomínkování Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.
Vznesené připomínky ze dne 7. 12.2015 byly zapracovány do vyhlášky.

Rozprava:

Jaromír Pavlica

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-169
Zastupitelstvo obce Krhová vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

16) Projednání připravovaných projektů obce Krhová
Předkladatel: Ing. Halaštová
Záměrem vedení obce je získat finanční zdroje z dotačních titulů. Projekty nemohou být evidovány
v rozpočtu, z tohoto důvodu je zastupitelstvu obce Krhová předložen k projednání seznam projektů.
Případné dotace budou do rozpočtu zahrnuty pomocí rozpočtového opatření až po jejich přiznání.
Pro zpracování žádostí o dotaci budou osloveny sdružení (mikroregion, MAS).
V podkladovém materiálu jsou znázorněny akce, které budou realizovány i bez získání finančních
zdrojů:
- oprava střechy na kapličce
- rekonstrukce komunikace v ulici Pod Lesem
- Územní plán obce Krhová
- parkoviště u MŠ, ZŠ a OÚ (částečně)
Rozprava:

Ing. Alois Bayer, Petr Vrečka

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-170
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje podání žádostí o dotaci do dotačních titulů
v předpokládaných celkových nákladech ve výši 13 790 000 Kč, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

17) Projednání doplnění strategického dokumentu
„Program rozvoje obce Krhová“
Předkladatel: Ing. Halaštová
Hlavním důvodem doplnění č. 1 Programu rozvoje obce je reakce na nové programovací období. Obci
se zvýší možnost získat finanční prostředky z dotačních zdrojů.
V budoucnu je nutné zaměřit se na kompletní strategii obce Krhová, aktualizovat nástroj jako je
Program rozvoje obce a nalézt společnou „dohodu“, kterou bychom ve vzájemné spolupráci postupně
uskutečnili. Hlavním projevem by měla být společná vůle občanů Krhové k činnostem, které povedou
k zlepšení okolního prostředí a života v obci.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-171
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ na období
2015-2025, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

18) Projednání Výroční zprávy činnosti školy za školní
rok 2014/2015
Předkladatel: Mgr. Pavlicová
Ředitelka škola přednesla výroční zprávu, která byla schválena Školskou radou za školní rok
2014/2015. Zároveň informovala o kontrole České školní inspekce, která neshledala žádné
nedostatky.
Rozprava:

Petr Vrečka, Ivana Gefingová, Věra Čačková, Ing. Kateřina Halaštová, Ing. Roman Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-172
Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Výroční zprávu činnosti školy za školní rok
2014/2015, Základní škola Krhová, příspěvková organizace předloženou prostřednictvím
podkladového materiálu.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

19) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené
Kontrolním výborem
Předkladatel: Ing. Kotas

Byla přednesena Zpráva o výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem, která je přílohou č. 3
tohoto zápisu.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-173
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Zprávu Kontrolního výboru přednesenou jejím
předsedou Ing. Vítězslavem Kotasem.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

20) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené
Finančním výborem
Předkladatel: Ing. Roman Král
Byla přednesena Zpráva o výsledku kontroly provedené Finančním výborem, která je přílohou č. 4
tohoto zápisu.
Rozprava:

Věra Čačková

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-174
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Zprávu Finančního výboru přednesenou jejím členem
Ing. Romanem Králem.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

21) Projednání Jednacího řádu obce Krhová
Předkladatel : Ing. Halaštová
Současný jednací řád neodráží současnou zavedenou praxi.
Změny:
 materiály budou zastupitelům doručeny nejpozději 4 dny přede dnem zasedání
 materiály budou zastupitelům zasílány pomocí elektronické pošty
 vyhlášená přestávka po 2 hodinovém zasedání
 zvukový záznam je pořizován jako pracovním materiál zastupitelstva
Rozprava:

Jaromír Korabečný

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-175
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Jednací řád zastupitelstva obce Krhová s účinností od
1.1.2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu
PRO:
13
PROTI:
1
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek
Proti: Jaromír Korabečný
Schválený Jednací řád obce Krhová je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

22) Projednání limitu s disponováním finanční částky
Rady obce Krhová
Předkladatel: Bc. Gefingová

Na Radě obce Krhová konané dne 30.11.2015 bylo doporučeno zastupitelstvu schválit disponování
finančních částek radě pro přímé objednání. Na toto usnesení je odkazováno ve Směrnici k zadávání
veřejných zakázek č. 1/2015.
Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) byl novelizován. Zadavatel (obec
Krhová) je povinen u zakázek malého rozsahu dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení
a zákazu diskriminace. Zakázky malého rozsahu, které jsou mimo režim zákona:
- na dodávky a služby do výše 2 mil. Kč bez DPH
- na stavební práce do výše 6 mil. Kč bez DPH

Po projednání Rada obce Krhová doporučuje zastupitelstvu schválit limity disponibilní částky pro
starostu obce do 50 000,- bez DPH a Radu obce Krhová do 500 000,- bez DPH.
Rozprava:Jaromír Pavlica, Petr Vrečka, Ing. Vítězslav Kotas, Věra Čačková, Ing. Roman Král
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-176
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje disponování finančními částkami pro přímé objednání
služeb, dodávek nebo stavebních prací v souladu s návrhem rozpočtu obce Krhová na
příslušný rok pro starostu obce do 50 000,- bez DPH a Radu obce Krhová do 500 000,- bez DPH
od 1.1.2016 – po dobu svého mandátu.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek

23) Projednání plánu zasedání Zastupitelstva obce
Krhová v roce 2016
Předkladatel : Ing. Halaštová
Návrh plánu zasedání byl předložen v podkladovém materiálu. Zastupitelstva v roce 2016 zasedne dle
plánu min. 5x (splněna podmínka vyplývající ze zákona o obcích: Zastupitelstvo obce se schází podle
potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce). Zastupitelstvo obce Krhová může být svoláno
mimořádně mimo plán. O mimořádném zasedání budou občané obce Krhová informováni obvyklým
způsobem.
 21.1.2016 v 17 hodin
 7.4.2016 v 17 hodin
 23.6.2016 v 17 hodin
 22.9.2016 v 17 hodin
 8.12.2016 v 17 hodin
V plánu pro rok 2016 je informativně uveden plán schůzí Rady obce Krhová.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
12/2015/Z-177
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje plán konání zasedání Zastupitelstev obce Krhová pro rok
2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Bc. Martin Marek
Schválený plán zasedání je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

24) Různé
-

Pozvánka na putování za betlémem dne 18.12.2015
Pozvánka na vítání Nového roku dne 1.1.2016
informace o pravděpodobném stavu účtu

Přílohy :
Příloha č.1 – Prezenční listina
Příloha č.2 – Schválený rozpočet obce Krhová pro rok 2016
Příloha č.3 – Zpráva o provedené kontrole provedené Kontrolním výborem
Příloha č.4 – Zápis o výsledku finanční kontroly Obce Krhová č.5/2015
Příloha č.5 – Jednací řád
Příloha č.6 – plán zasedání Zastupitelstva obce Krhová v roce 2016

V Krhové, dne 10. 12.2015

„otisk razítka“

v.r.

v.r.

……………………………………..
Ing. Kateřina Halaštová
starostka

……………………………………..
Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Mgr. Ivana Pavlicová

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Jiří Mičola

