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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 4
KONANÉHO DNE 23. 4. 2015 od 17.00 hod.

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

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Kristková zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i zastupitele 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, řádně omluvena byla zastupitelka
Ing. Kateřina Halaštová. 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. 3 byl Lukáš Macíček a Jiří Mičola. Oba
zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a neuplatnili žádné námitky.
Přítomný zastupitel Ing. Pavel Čáň podal námitku – viz. zvukový záznam.
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PROGRAM – ZASEDÁNÍ č. 4 ZASTUPITELSTVA OBCE
KRHOVÁ
Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání pořízení nového Územního plánu Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1620/16 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 810/1, p.č. 811/1 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k. p.č. 1527/1 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1961/1, p.č. 1962 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory TJ JISKRA Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory Diakonie ČCE - středisko ve Valašském
Meziříčí (předkladatelka Kristková)
Projednání koupě pozemku p.č. 1931/2 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání petice „Ne dopravním značkám zákaz stání B 29 na ulici Hrádky, obec Krhová“
(předkladatelka Kristková)
Informace ve věci možných variant řešení situace Laguny Hrádky, připravované rekultivace
dobývacího prostoru a budování volnočasového areálu Hliník
Projednání jednacího řádu kontrolního výboru
(předkladatel Korabečný)
Projednání novely odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(předkladatelka Ing. Halaštová)
Projednání účasti naší obce v soutěži Vesnice roku
(předkladatel Ing. Bayer)
Různé

Stránka 2 z 22

1) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starostka navrhla doplnění programu o bod č. 17 - Projednání záměru na směnu části pozemku
p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová a bodu č. 18 – Návrh výpovědi Smlouvy o výkonu funkce hajného
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-057

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění programu o bod č. 17 Projednání záměru na

směnu části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová a bodu č. 18 Návrh výpovědi Smlouvy o
výkonu funkce hajného
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

Navržený program po změnách:
4)
5)
6)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání pořízení nového Územního plánu Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1620/16 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 810/1, p.č. 811/1 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k. p.č. 1527/1 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1961/1, p.č. 1962 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory TJ JISKRA Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory Diakonie ČCE - středisko ve Valašském
Meziříčí (předkladatelka Kristková)
Projednání koupě pozemku p.č. 1931/2 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Projednání petice „Ne dopravním značkám zákaz stání B 29 na ulici Hrádky, obec Krhová“
(předkladatelka Kristková)
Informace ve věci možných variant řešení situace Laguny Hrádky, připravované rekultivace
dobývacího prostoru a budování volnočasového areálu Hliník
Projednání jednacího řádu kontrolního výboru
(předkladatel Korabečný)
Projednání novely odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(předkladatelka Ing. Halaštová)
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16)
17)
18)
19)

Projednání účasti naší obce v soutěži Vesnice roku
(předkladatel Ing. Bayer)
Projednání záměru na směnu části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová
(předkladatelka Kristková)
Návrh výpovědi Smlouvy o výkonu funkce hajného
(předkladatelka Kristková)
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-058

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 4 Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

2) ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-059

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

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 úřadu
k nahlédnutí.
Starostka obce určila zapisovatelku a ověřovatele zápisu:
Zápis provede:
Ověření zápisu provedou:

Ing. Pavla Stodůlková
Ing. Petr Ševčík a Bc. Martin Marek
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Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-060

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Ing. Pavlu Stodůlkovou a ověřovatele zápisu
Ing. Petra Ševčíka a Bc. Martina Marka

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

12
0
2
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Zdržel se: Ing. Petr Ševčík, Bc. Martin Marek
Usnesení bylo schváleno.

4) Projednání pořízení nového Územního
plánu Krhová
Předkladatel: Kristková
Obec Krhová převzala práva a povinnosti (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích) z Územního
plánu Valašské Meziříčí, který nabyl účinnost dne 20.11.2012 a je platný do 20.11.2016.
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu je nutné nejprve
schválit samotné pořízení nového územního plánu. O pořízení územního plánu rozhoduje
zastupitelstvo obce a) z vlastního podnětu, b) na návrh orgánu veřejné správy, c) na návrh
občana obce, d) na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná
práva k pozemku nebo stavbě na území obce, e) na návrh oprávněného investora. V našem
případě rozhodnutí o pořízení z vlastního podnětu zastupitelstva §44, písm. a).
Dále musíme určit zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem - úřadem územního
plánování MěÚ Val. Meziříčí (Odbor regionálního rozvoje a územního plánování) na pořízení
nového územního plánu. Zpravidla toto zajišťuje starosta.

NÁVRH ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL PRO POŘÍZENÍ ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU KRHOVÁ
V souvislosti s pořízením nového Územního plánu Krhová je potřeba nastavit základní pravidla
pro pořízení změn Územního plánu Krhová a to pro mandát tohoto zastupitelstva obce, tedy pro
období od roku 2014 do roku 2018. - viz. přímo v usnesení.
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-061

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu s §44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pořízení Územního plánu
Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje určeným členem zastupitelstva dále jen „určený
zastupitel“ dle § 47 odst. 1 a 4 § 51 odst. 1 a 3 § 53 odst. 1 a 3 § 55 odst. 1 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, starostku Sylvu Kristkovou pro spolupráci s úřadem územního plánování Městského
úřadu Valašské Meziříčí.
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c) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje základní pravidla pro pořízení změn Územního plánu
Krhová:
- Úplné návrhy (podněty) na pořízení změny Územního plánu Krhová, které splňují veškeré
náležitosti stanovené §46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), budou předkládána Zastupitelstvu obce
Krhová k rozhodnutí bezodkladně dle §46, odst. 3 stavebního zákona na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
- Pokud návrh na pořízení změny obsahuje návrh na vymezení nových zastavitelných ploch,
musí být tato žádost řádně odůvodněna.
- Na pořízení změny územního plánu není právní nárok. I když žadatel splní všechny
předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo o
jeho vhodnosti.
- Změny územního plánu Krhová budou pořizovány po jejich schválení zastupitelstvem obce
souhrnně jedenkrát ročně, o výjimce z pravidel rozhoduje zastupitelstvo obce Krhová.
- Projednání změny Územního plánu Krhová bude zahájeno pořizovatelem vždy v měsíci lednu
následujícího roku a předmětem změny bude souhrn návrhů na pořízení změny územního
plánu schválených zastupitelstvem obce v průběhu předešlého roku.
- Náklady spojené s projednáváním změny územního plánu hradí obec. Pokud je pořízení
změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou žadatele, nebo více žadatelů bude Obec
Krhová požadovat úplnou úhradu nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace změny
Územního plánu Krhová a podle §55 odst. 4 stavebního zákona bude požadovat vyhotovení
změny územního plánu opatřením obecné povahy a podle § 55 odst. 5 stavebního zákona
bude požadovat vyhotovení Územního plánu Krhová, zahrnující právní stav po vydání jeho
změny (tzn. upravit všechny textové a grafické části celého územního plánu ve
čtyřech vyhotoveních).
- Tyto základní pravidla nabývají účinnosti dnem 23.4.2015.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

5) Projednání podnětu na pořízení změny
územního plánu k p.č. 1620/16 v k.ú.
Krhová
Předkladatel: Kristková
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Podnět na pořízení změny územního plánu paní …………, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu se zahradou
a hospodářským stavením.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Ing. Věra Čáňová
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-062

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územní plánu paní …………, bytem
…………– změna účelu využití části parcely č. 1620/16 v k.ú. Krhová (dle předloženého
situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby rodinného domu
a změna účelu využití části parcely č. 1620/16 v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního
nákresu) na plochu silniční dopravy za účelem výstavby příjezdové pozemní komunikace.
Toto schválení je podmíněno:
1) oddělením pozemku pro výstavbu rodinného domu se zahradou a hospodářským stavením
s výměrou do 1000 m2,
2) oddělením pozemku pro přístupovou pozemní komunikaci,
3)výstavbou přístupové pozemní komunikace na vlastní náklady žadatelky a majitelky
nemovitosti, 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 orná půda pro zemědělské využití bez
oplocení.
Nesplnění podmínek může udělené schválení omezit nebo zrušit.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

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.

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

6) Projednání podnětu na pořízení změny
územního plánu k p.č. 810/1, p.č. 811/1 v
k.ú. Krhová
Předkladatel: Kristková
Podnět na pořízení změny územního plánu pana …………, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu. K projednání
tohoto podnětu uvádíme skutečnosti:
Stránka 7 z 22

V minulosti byly tyto pozemky vedeny jako zastavitelné plochy. Pan ………… nám dodal kopie
dokumentů – Stavební povolení, ze dne 28.5.2001 č.j. 797/2011/330-Ka, Rozhodnutí o povolení
odběru podzemních vod, ze dne 14.5.2001, č.j. OŽP/850/-231/2-A50
Stavební řád potvrdil:
-

Na stavbu bylo vydáno ÚR.
Stavba studny byla povolena.
SP na stavbu RD, v případě, že nebyla provedena žádná stavba, je propadlé.
Povolením stavby studny, však ÚR zůstává v platnosti.
Nelze povolit změnu původního ÚR, jelikož v současné době je pozemek z hlediska
schváleného ÚP v "Z".
Případné schválení změny ÚP je však plně v kompetenci zastupitelstva Obce Krhová.

Žadatele vyzýváme o doložení následujícího:
1) Návrh řešení přístupové cesty k navrhované stavbě rodinného domu, tak aby navržené řešení
splňovalo schválenou legislativu.
2) Návrh financování případných stavebních úprav přístupové cesty.
3) Prohlášení žadatele, že si je vědom skutečnosti, že část pozemku zasahuje do ochranného
pásma plánovaného obchvatu.
4) Zvážení zda chce žadatele uplatňovat změnu i na pozemek p.č. 811/1, jelikož zastupitelstvo
obce preferuje oddělení pozemku pro výstavbu rodinného domu s výměrou do 1000 m2.
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-063

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu k p.č.
810/1, p.č. 811/1 v k.ú. Krhová pana …………, bytem ………….

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

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.

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová

7) Projednání podnětu na pořízení změny
územního plánu k p.č. 1527/1 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Kristková
Podnět na pořízení změny územního plánu pana …………, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Pan ………… žádá:
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1) Žádost o vyčlenění celého pozemku p.č. 1527/1 ze zemědělského půdního fondu na plochu
obytné zástavby pro stavbu rodinných domů.
2) Žádost o vyčlenění části pozemku p.č. 1527/1 ze zemědělského půdního fondu na plochu
obytné zástavby pro stavbu rodinných domů dle nákresu (7 parcel + cesta, výměra cca 14 000
m2)
V návaznosti na únorovou pracovní schůzku se zástupci CHKO Beskydy, odborem územního
plánování a zastupiteli obce však ani jedena žádost není akceptovatelná.
V dané lokalitě je však v obecním zájmu zbudovat cyklostezku, která by propojila ulici Luční
s ulicí Beskydskou. Tento návrh by zbezpečnil přístup občanů na ulici Beskydská a ulici K Obrázku
a zpřístupnil by ostatním občanům krásy části CHKO Beskydy.
Tento obecní zájem se z největší části dotýká předmětného pozemku p.č. 1527/1. S majitelem
pozemku je předjednán následující postup:
1) Obec Krhová na své náklady zajistí odbornou studii možnosti zbudování cyklostezky a
zbudování maximálně tří stavebních míst pro výstavbu tří rodinných domů ve spodní části
pozemku p.č. 1527/1.
2) Zhotovená studie bude podkladem pro projednání změny účelu využití části p.č. 1527/1.
3) Ostatní plocha pozemku p.č. 1527/1 (mimo cyklostezky a tří stavebních míst) by nadále
sloužila jako trvalý travnatý porost bez oplocení.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): pan Vítězslav Kudělka, Ing. Alois Bayer,
Petr Vrečka, starostka Sylva Kristková
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-064

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu k p.č.
1527/1 v k. ú. Krhová pana …………, bytem ………….

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

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.

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová

8) Projednání podnětu na pořízení změny
územního plánu k p.č. 1961/1 a p.č. 1962 v
k.ú. Krhová
Předkladatel: Kristková
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Podnět na pořízení změny územního plánu pana …………, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu.
Doporučení:
Pan …………je majitelem přístupové cesty p.č. 1786/2 v k.ú. Krhová, avšak tento pozemek je
veden jako orná půda. Doporučujeme panu ………… podat žádost o změnu využití této
přístupové cesty.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): pan Martin Mitáš
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-065

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územní plánu pana …………, bytem
…………– změna účelu využití části parcely č. 1961/1 a parcely č. 1962 v k.ú. Krhová (dle
předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby
rodinného domu.
Toto schválení je podmíněno:
1) oddělením pozemku p.č. 1961/1 pro výstavbu rodinného domu s výměrou do 1000 m2,
2)výstavbou přístupové pozemní komunikace na vlastní náklady žadatele a majitele
nemovitosti, bez budoucích investic obce,
3) přístupová pozemní komunikace bude řádně odvodněna,
4)v budoucnu nebude uplatňován nárok na jakoukoliv údržbu pozemní komunikace, výstavbu
inženýrských sítí a veřejného osvětlení,
5)zbývající část pozemku p.č. 1961/1 bude nadále využívána jako orná půda pro zemědělské
využití bez oplocení.
Nesplnění podmínek může udělené schválení omezit nebo zrušit.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

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.

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

9) POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU OBCE
KRHOVÁ
Předkladatel: Kristková
Dle schváleného rozpočtu je nutné pro schválený transport finanční podpory TJ Jiskra Krhová udělat
následující kroky:
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-

Schválit „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2015“ ve výši celkem
175 000 Kč dle rozpisu na konkrétní použití viz. níže a schválit Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Krhová číslo 1/2015

Poskytnutá dotace z rozpočtu obce Krhová pro rok 2015
Poř.
č.

Datum
podání

1

22.4.2015

2

22.4.2015

3

22.4.2015

Žadatel
TJ Jiskra
Krhová
TJ Jiskra
Krhová
TJ Jiskra
Krhová

Požadovaná
výše dotace

Účel
Provoz a údržba tělocvičny,
fotbalových kabin
Provoz a údržba fotbalového
hřiště
Příspěvek na děti a mládež do
18 let

Celkem

115 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
175 000 Kč

Schváleno
usnesení
výše
m č.
2/2014/Z115 000 Kč
028
2/2014/Z20 000 Kč
028
2/2014/Z40 000 Kč
028
175 000 Kč

Až poté může být finanční grant zaslán na účet TJ J Jiskra Krhová, s tím že do poloviny prosince 2015 TJ
Jiskra Krhová předloží vyúčtování příspěvku (V případě nevyčerpání daného příspěvku, vrací
nevyčerpanou částku. V případě přečerpání příspěvku, doplácí ze svých příjmů.).

Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Jiří Mičola

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-066

a) Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2015“ a to do výše 115 000,- Kč na provoz a údržbu
tělocvičny, fotbalových kabin, do výše 20 000,- Kč na provoz a údržbu fotbalového hřiště a
do výše 40 000,- Kč na příspěvek na děti a mládež do 18 let.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Krhová číslo 1/2015“ mezi poskytovatelem dotace: Obec Krhová se sídlem
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou a
příjemcem dotace: Tělovýchovná jednota Jiskra Krhová, IČ: 64124096 zastoupená Jiřím
Mičolou, předsedou.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

13
0
1
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Zdržel se: Jiří Mičola
Usnesení bylo schváleno.

10) POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU
OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Kristková
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Dle schváleného rozpočtu je nutné pro schválenou dotaci pro Diakonii ČCE – středisko ve Valašském
Meziříčí udělat následující kroky:
- Schválit „Žádost o poskytnutí dotace.“ Požadovaná částka je 75 000,- Kč. Zastupitelé na zasedání
Zastupitelstva obce dne 4.12.2014, usnesením č. 2/2015/Z-028 schválili příspěvek ve výši 50 000,- Kč
na provozní náklady pečovatelské služby poskytované občanům obce Krhová. Následně je nutné
schválit „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Krhová číslo
2/2015.“

Poskytnutá dotace z rozpočtu obce Krhová pro rok 2015
Poř.č.

Datum
podání

Žadatel

2

22.4.2015

Diakonie
ČCE – Val.
Mez.

Požadovaná
výše dotace

Účel
Provozní náklady pečovatelské
služby

Celkem

Schváleno
usnesením
výše
č.

75 000 Kč

50 000 Kč

75 000 Kč

50 000 Kč

2/2014/Z028

Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Petr Vrečka, Ing. Pavla Stodůlková
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-067

c) Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace“ a to do výše 50 000,- Kč na provozní náklady pečovatelské služby poskytované
občanům obce Krhová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Krhová číslo 2/2015“ mezi poskytovatelem dotace: Obec Krhová se sídlem
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou a
příjemcem dotace: Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí se sídlem Žerotínova
319, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47863561 zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Zdislavou
Odstrčilovou.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

11) Projednání koupě pozemku p.č. 1931/2
v k.ú. Krhová
Předkladatel: Kristková
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Jedná se o pozemek pod opravenou cestou na ulici Hrádky. V zájmu narovnání vlastnických
vztahů k stavbě a pozemku je předmětem koupě celý pozemek p.č. 1931/2 v k.ú. Krhová
o výměře 139 m2, jehož vlastníkem je paní …………. Kupní cena za převáděný pozemek je 1,-Kč. Návrh kupní smlouvy je v podkladových materiálech.
Situace:

Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Anna Šulíková
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-068

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje KUPNÍ SMLOUVU mezi paní …………, nar. …………, r.č.

…………, trvale bytem …………, jako PRODÁVAJÍCÍ na straně jedné a Obcí Krhovou, se sídlem
Hlavní 205, Krhová, PSČ 756 63, IČ: 01265750, zastoupena starostkou obce Sylvou Kristkovou,
nar. …………, r.č. …………, bytem …………, jako KUPUJÍCÍ na straně druhé, předmět smlouvy:
pozemek p.č. 1931/2 o výměře 139 m2 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,
v obci a k.ú. Krhová, dle předloženého návrhu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

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.

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.
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12) Projednání petice „Ne dopravním
značkám zákaz stání B 29 na ulici Hrádky,
obec Krhová“
Předkladatel: Kristková
Navrhnuté dopravní značení zákaz stání B29 je součástí místní úpravy provozu v celé obci. Pro
ucelenost informací uvádím celou genezi zajištění dopravní bezpečnosti na ulici Hrádky:
1) 23.09.2013 Výzva k připomínkám a požadavkům na dopravní značení (uveřejněno na webu
obce a ve všech informačních tabulích).
2) 11.11.2013 Zastupitelstvo obce č. 7 bod. č. 5: Doprava, řešení situace v ulici Hrádky. V zápisu
uvedeno: „Množící se stížnosti s parkováním na ulici Hrádky nás přinutily k řešení této
neutěšené situace. Problém urychlila i písemná stížnost, se kterou je potřeba se vypořádat.
Parkující vozidla způsobují v nepřehledných místech nebezpečné situace a narušují plynulost
provozu. Další problém spočívá v provádění zimní údržby. Celá záležitost je způsobena několika
málo vozidly. Slovní upozornění majitelů vozidel se nesetkalo s pochopením a situace tedy
zůstává nevyřešena.“ Přijaté usnesení 7/2013/Z-086: „Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje
starostku Kristkovou, místostarostu Ing. Bayera a zastupitele J. Korabečného řešit problematické
parkování na ulici Hrádky smírčí cestou, a to pozváním majitelů problémově parkujících vozidel
na Obecní úřad v Krhové v termínu do 6. 12. 2013. V případě nedohody, řešit situaci pomocí
Policie České republiky.“ Pro hlasovalo všech 14 přítomných zastupitelů.
3) 28.11.2013 Písemné upozornění na nedodržování zákona všem majitelům vozů, kteří
pravidelně nevhodně parkují na místní komunikaci.
4) 05.12.2013 Osobní jednání s dotčenými.
5) Jaro 2014 - vyšetřovaná dopravní nehoda
6) 24.07.2014 Žádost obce o řešení dopravní situace ohledně nevhodného parkování přímo
Polici ČR.
7) 20.08.2014 Zpráva Policie ČR o provedeném šetření
8) 01.10.2014 (na elektronické desce vyvěšeno dne 6.10.2014) Rada obce č. 39 bod č. 5:
„Vzhledem k tomu, že řešíme četné žádosti občanů Hrádek ohledně zachování bezpečnosti
průjezdu ulicí Hrádky a vzhledem k tomu, že se zde nedávno stala dopravní nehoda, jsme byli
nuceni firmu požádat o více práce (doobjednávku) v rámci rozpracovaného projektu. Jedná se o
přidání značek zákazu stání B29, které by měly být podporou dodržování §25 a §27 zákona č.
361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Dodatek řeší finanční navýšení
doobjednávky o celkovou částku 5 810,- Kč s DPH a časové prodloužení lhůty o jeden měsíc.“ Pro
hlasovalo všech 5 přítomných radních.
9) 14.11.214 (na fyzické i elektronické desce vyvěšeno dne 18.11.2014) veřejná vyhláška –
návrh „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ včetně navrženého
dopravního značení B29. Tato vyhláška uvádí přímo: K návrhu opatření obecné povahy může
Stránka 14 z 22

kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením přímo dotčeny, uplatnit u
správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30-ti dnů od jeho zveřejnění. K později
uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží.
10) 19.12.2014 (na fyzické i elektronické desce vyvěšeno dne 29.12.2014) Oznámení veřejnou
vyhláškou „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“.
11) 24.03.2015 (doručená 27.03.2015) Podaná petice „Ne dopravním značkám zákaz stání B29
na ulici Hrádky, obec Krhová“

Starostka položila otázky:
1) Je možné, aby si ani jeden občan z Hrádek nevšiml uvedeného procesu?
2) Je možné, aby předseda spolku „Hrádky beze skládky“, si těchto skutečností také nevšiml?
3) Je možné udělat ze strany zastupitelstva a rady obce více pro dopravní bezpečnost v této
ulici?

Z hlediska odborného pohledu uvádím výtah z písemného shrnutí zastupitele Martina Marka:
1) Stávajíc stav, šířkové uspořádání místní komunikace ul. Hrádky, proměnná šířka vozovky
cca 5-6 m s proměnnou šířkou nezpevněných krajnic cca 0,5-1 m, umístění křižovatky, sjezdů k
nemovitostem, vedení komunikace ve směrovém oblouku, v souladu se zákonem č. 361/2000
Sb. o provozu na pozemních komunikacích neumožňuje parkování vozidel na vozovce.
2) Osazení dopravní značky č. B 29 pouze zdůrazňuje a upozorňuje účastníky silničního
provozu na již platnou místní úpravu provozu.
3) V souladu s obecnými požadavky na využití území mají mít vlastnící, stavební pozemek
vymezen tak, aby na něm bylo vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití
pozemku a užívání staveb na něm umístěných. Vlastníky každodenně parkujících vozidel na
komunikaci nejsou z největší pravděpodobností návštěvy v dané lokalitě, ale občané bydlící na
ul. Hrádky.
4) V současné době je pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a hlavně jeho nechráněných
účastníků, především chodců a cyklistů stanovena místní úprava provozu s nejvyšší dovolenou
rychlostí 30 km/h a je provedeno fyzické opatření pro zklidnění dopravy – zpomalovací prahy.
5) Navrhovaným řešením pana Šebesty na zřízení obytné zóny se dle mého názoru již zásadně
nezmění dopravní situace v dané lokalitě, nevyřeší se parkování občanů na ul. Hrádky a jeho
příprava a realizace by byla ekonomický náročná. Prvotním důvodem tohoto návrhu se jeví
legalizace možnosti vymezení oficiálních parkovacích ploch, ale zároveň už je také popřeno
požadavkem na prověření výjimky pro dočasné stáni mimo vyhrazené parkování a tím popření
smyslu obytné zóny.
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Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Jaromír Korabečný, Ing. Pavel Čáň, Ing.
Alois Bayer, Petr Vrečka, Ing. Petr Ševčík, Bc. Ivana Gefingová, Koliba, Jaromír Korabečný, Věra
Čačková, Koliba, Martina Bajzíková, Melichaříková, Ing. Zdeněk Adamec, František Čáň,
Melichaříková, Vinklárek, Landová, Vinklárek, Šebesta, PHDr. Anna Holčáková
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-069

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje instalaci dopravního značení B29 na ulici Hrádky, které
bylo stanoveno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, dne 19.12.2014, č.j.
SZMěÚVM 62604/2014.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

7
6
1
1

Nehlasoval:
Ing. Kateřina Halaštová
Pro:
F. Čán, L. Macíček, J. Pavlica, I. Pavlicová, I. Gefingová, V. Čačková, P. Čáň
Proti:
S.Kristková, A.Bayer, J. Mičola, M.Marek, P. Vrečka, P. Ševčík
Zdržel se:
J. Korabečný
Usnesení nebylo přijato.

13) Informace ve věci možných variant
řešení situace Laguny Hrádky, připravované
rekultivace dobývacího prostoru a
budování volnočasového areálu Hliník
O zařazení bodu projednání si písemně zažádal spolek Hrádky beze skládky, z.s. v zastoupení Ing. Zdeňka
Adamce, kterému starostka předala slovo. Ing. Zdeněk Adamec na základě prezentace informoval
o připravované rekultivaci dobývacího prostoru a budování volnočasového areálu Hliník na pozemcích
vlastněných společností Valašské rekultivace s.r.o.. Jednatelé či zástupci společnosti Valašské rekultivace
s.r.o. nebyli přítomni.

Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam):

Sylva Kristková, Petr Vrečka, Jaromír
Korabečný, Lukáš Macíček, Šebesta, Ing. Alois Bayer, Tkáč, Koliba, Šebesta, J. Pavlica, PhDr. Anna
Holčáková, Ivo Wrzecký, Ing. Pavel Čáň

Starostka obce navrhla založení „Komise pro Hrádky“, jejímž cílem bude dohled na činnosti na Hrádkách.

Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-070

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí přednesenou prezentaci spolku Hrádky beze
skládky, z.s. ohledně možných variant a řešení situace laguny Hrádky připravované rekultivace
dobývacího prostoru a budování volnočasového areálu Hliník.

PRO:

14
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PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová

Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-071

Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje Radu obce Krhová ke zvolení Komise pro Hrádky, jejíž
členové budou pan Petr Vrečka, pan Lukáš Macíček a pan Jaromír Korabečný.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

11
0
3
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Zdržel se: Petr Vrečka, Lukáš Macíček, Jaromír Korabečný

14) Projednání jednacího řádu kontrolního
výboru
Předkladatel: Jaromír Korabečný
Předseda kontrolního výboru předložil zpracovaný Jednací řád v podkladovém materiálu. Dále
Informoval, že kontrolní výbor je ve složení:
předseda
Jaromír Korabečný
členové
Petr Vrečka, Ing. Pavel Čáň
Jednací řád je přílohou č. 2 tohoto zápisu
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-072

Zastupitelstvo schvaluje znění Jednacího řádu kontrolního výboru obce Krhová, přednesené
předsedou kontrolního výboru Jaromírem Korabečným.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.
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15) Projednání novely odměňování členů
zastupitelstev územních samosprávních
celků
Předkladatel: Ing. Halaštová v zastoupení Ing. Bayera
Vláda ČR na svém zasedání v březnu 2015 schválila nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a to s účinností od 1. 4. 2015. Novela
zvyšuje odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva (o 3,5 %) a umožňuje zvýšit odměny
za výkon funkce i neuvolněným členům zastupitelstva (taktéž až o 3,5 %).
Porovnání odměn za výkon funkce dle nařízení vlády.
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
do 31.3.2015

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
od 1.4.2015

Člen rady

1 300,00 Kč

1 346,00 Kč

Předseda výboru zastupitelstva nebo
komise rady

1 120,00 Kč

1 159,00 Kč

880,00 Kč

911,00 Kč

360,00 Kč

373,00 Kč

180,00 Kč

186,00 Kč

Výkon funkce

Člen výboru zastupitelstva, komise
rady nebo zvláštního orgánu
Člena zastupitelstva
Příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaných k odměnám

Zastupitelstvo obce Krhová rozhodlo o své odměně na svém ustavujícím zastupitelstvu v listopadu 2014.
Zastupitelstvo obce nemusí uplatnit nárok na zvýšení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
plynoucí z novely tohoto nařízení. Další postup se odvíjí od rozhodnutí daného zastupitelstvem.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-073

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a to s účinností od 1. 4. 2015 a neuplatňuje
nárok na zvýšení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva plynoucí z novely tohoto
nařízení.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

12
0
2
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Zdržel se: S. Kristková, A. Bayer
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16) Projednání účasti naší obce v soutěži
Vesnice roku 2015
Předkladatel: Ing. Bayer
V letošním roce proběhne 21. ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova.
Přihlášky lze podávat do 30. dubna 2015. Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického
charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický
rozvojový dokument zabývající se rozvojem obce, program obnovy vesnice nebo program
rozvoje svého územního obvodu. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech - krajské a
celostátní. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole, do celostátního
kola pak postupuje za každý kraj jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha. V rámci
celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa.
Přihlášené obce jsou hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský
život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost,
inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče
o krajinu, připravované záměry a informační technologie v obci.
Pro přihlášení je třeba:
1. Vyplnit přihlášku
2. Sepsat charakteristiku obce (prezentace obce)
3. Přiložit přibližně 30 fotografií obce
4. Uhradit poplatek za účast (2,- Kč za každého občana)
5. Odeslat na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Vzhledem k náročnosti příprav všech podkladů a další nutná organizace vlastní prezentace obce
pro hodnotící komisi doporučuji se této soutěže v tomto roce neúčastnit.
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-074

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje účast v soutěži Vesnice roku 2015

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová

17) Projednání záměru na směnu části
pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Kristková
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Na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce Krhová, ze dne 4.12.2014, usnesení č. 2/2014/Z-038
jsem písemně žádala zastupitelé města o projednání záměru Obce Krhová o koupi pozemku
točny p.č. 697/2 v k.ú. Bynina.
Rada města Valašského Meziříčí tuto žádost projednala na své 15. řádné schůzi, dne 7.4.2015
pod bodem R 15/34 a přijala následující usnesení:
1. Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města vyhovět žádosti o vyhlášení záměru na prodej
pozemku p. č. 697/2 o výměře 947 m2 v k. ú. Bynina dle předloženého návrhu.
2. Rada města doporučuje Zastupitelstvu vyhlásit záměr na směnu pozemku p. č. 697/2 o
výměře 947 m2 v k. ú. Bynina dle předloženého návrhu.
Předmětem navržené směny je část pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová ve vlastnictví Obce
Krhová o výměře cca 11500 m2, která se nachází pod tělesem skládky v Krhové na Hrádkách dle
nákresu na katastrálním a leteckém snímku:
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Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Lukáš Macíček, PhDr. Anna Holčáková,
Ing. Alois Bayer, Pavel Kristek, J. Pavlica, František Čáň, Bc.Martin Marek, Petr Vrečka, Bc. Ivana
Gefingová, Jaromír Korabečný
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-075

a) Zastupitelstvo obce Krhová revokuje usnesení č. 2/2014/Z-038a – záměr koupi pozemku p.č.
697/2 v k. ú. Bynina, jejímž vlastníkem je Město Valašské Meziříčí, na němž je stavba točny
Krhová, která je ve vlastnictví Obce Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová
ve vlastnictví Obce Krhová o výměře cca 11500 m2, předmětem směny je část pozemku, která
se nachází pod tělesem skládky v Krhové na Hrádkách dle předloženého situačního zákresu na
katastrálním a leteckém snímku za pozemek p.č. 697/2 v k.ú. Bynina o výměře 947 m2 ve
vlastnictví Města Valašského Meziříčí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

18) Návrh výpovědi Smlouvy o výkonu
funkce hajného
Předkladatel: Kristková
Jako starostka obce vyslovuji tímto nespokojenost a nedůvěru k prováděným činnostem hajného
pana Dalibora Krůpy.
Na základě uzavřené Smlouvy o výkonu funkce hajného, ze dne 15.1.2015, navrhuji
zastupitelstvu obce podat výpověď a to dle čl. V. bodu 2 předmětné smlouvy. Využíváme práva
výpovědi bez udání důvodu ustanovené v uzavřené smlouvě.
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Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Dalibor Krůpa, Sylva Kristková, Ing. Pavel
Čáň, Ing. Petr Ševčík, Ing. Alois Bayer, paní Krůpová, J. Pavlica, František Čáň, pan Krůpa
Návrh usnesení:
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-076

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu s čl. V. bodu 2 Smlouvy o výkonu funkce
hajného (dále jen „Smlouva“), výpověď Smlouvy před ukončením doby trvání, uzavřené dne
15.1.2015 mezi Obcí Krhová, Sídlo: Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, zastoupena:
Sylvou Kristkovou, starostkou a Daliborem Krůpou, narozen: 2.12.1988, Trvale bytem: U
Ovčírny 508, 756 63 Krhová, IČ:87998181, výpověď Smlouvy bude podána k datu 30.4.2015 s
tím, že s ohledem na jednoměsíční výpovědní dobu, která počíná běžet ode dne 01.05.2015,
tato smlouva skončí ke dni 30.05.2015.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

3
0
11
1

Nehlasoval:
Pro:
Zdržel se:

Ing. Kateřina Halaštová
S. Kristková, A. Bayer, P. Vrečka
F. Čáň, P. Čáň, I. Gefingová, V. Čačková, I. Pavlicová, J. Pavlica, J. Mičola,
M. Marek, P. Ševčík, J. Korabečný, L. Macíček
Unesení nebylo přijato.

19) Různé
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): PhDr. Holčáková, Ing. Petr Ševčík, Ing. Pavel
Čáň
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Prezenční listina
Jednací řád kontrolního výboru

V Krhové, dne 23. 4. 2015
v.r.

„otisk razítka“

v.r.

……………………………………..

……………………………………..

Sylva Kristková
starostka

Ing. Alois Bayer
místostarosta
v.r.

Zápis ověřil Ing. Petr Ševčík

……………………………………..
v.r.

Zápis ověřil Bc. Martin Marek

……………………………………..
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