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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 28
KONANÉHO DNE 14. 6. 2018 od 17.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová zasedání č. 28 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i zastupitele obce.

UPOZORNĚNÍ
Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce
Krhová usnesení č. 12/2015/Z-175 o Jednacím řádu Zastupitelstva obce Krhová.

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 15 zastupitelů. 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. 27 byli paní Věra Čačková a pan
Libor Valach. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a
neuplatnili žádné námitky.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program:
1.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

1) Schválení programu
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

1.

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Závěrečného účtu Obce Krhová za rok 2017
Projednání Závěrečného účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2017
Projednání kupní smlouvy části pozemku parc. č. 657/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání práva provést stavbu vedení kanalizačního potrubí z ČOV
Projednání odkupu pozemků vedených na LV 502, k.ú. Krhová (ulice Luční)
Projednání odkupu části pozemku parc.č. 337, k.ú. Krhová
Projednání práva provést stavbu vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu na
komunikaci
Projednání podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva vnitra – pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Krhová
Projednání darovací smlouvy na projekt „Největší dar“
Projednání Kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko
Různé

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starostka obce Ing. Kateřina Halaštová navrhla stažení bodu č. 9 pro nedostatek
materiálu Projednání odkupu části pozemku parc.č. 337, k.ú. Krhová.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-359

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje stažení bodu č. 9 Projednání odkupu části pozemku
parc.č. 337, k.ú. Krhová z důvodu předchozího schválení zastupitelstvem obce z programu 28.
zasedání Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

Nově navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Závěrečného účtu Obce Krhová za rok 2017
Projednání Závěrečného účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2017
Projednání kupní smlouvy části pozemku parc. č. 657/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání práva provést stavbu vedení kanalizačního potrubí z ČOV
Projednání odkupu pozemků vedených na LV 502, k.ú. Krhová (ulice Luční)
Projednání práva provést stavbu vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a sjezdu na
komunikaci
Projednání podání žádosti o dotaci do výzvy Ministerstva vnitra – pořízení nového dopravního
automobilu pro JSDH Krhová
Projednání darovací smlouvy na projekt „Největší dar“
Projednání Kofinancování sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-360

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje nově navržený program 28. zasedání Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

2.

14
0
0
1

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-361

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 28 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

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:
Vendula Grygaříková
Ověření zápisu provedou:
Ing. Vítězslav Kotas, Jaromír Korabečný

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-362

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Ing. Vítězslava Kotase a pana Jaromíra Korabečného.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

4. PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KRHOVÁ ZA ROK 2017
Předkladatel: Halaštová, Čačková, Kotas

Dle §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění jsme zveřejnili od 23. 5. 2018 do 15. 6. 2018 na úřední desce obce Krhová
kompletní znění Závěrečného účtu včetně všech sedmi povinných příloh.
Na základě tohoto byla svolána i schůzka finančního výboru, na níž byly zodpovězeny
všechny dotazy členů výboru týkající se Závěrečného účtu, jehož součástí je výsledek
kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2017. Výstupem z této schůzky je zpráva,
kterou přednesla předsedkyně finančního výboru paní Věra Čačková.
Zprávy kontrolních výborů budou přílohou zápisu.

Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-363

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Závěrečný účet obce Krhová za rok 2017 v souladu
s § 17, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, včetně závěrečné Zprávy Krajského úřadu Zlínského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Krhová za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje účetní závěrku obce Krhová sestavenou ke
dni 31.12.2017.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

5. PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU SDRUŽENÍ OBCÍ MIKROREGIONU
VSETÍNSKO ZA ROK 2017
Předkladatel: Halaštová

Dle § 39, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění, byl v materiálech předložen závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko. Zpráva č.423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV za rok 2017 a
Závěrečný účet za rok 2017 - SOMV – návrh byl zveřejněn na úřední desce obce Krhová od
25.04.2018 do 07.06.2018
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-364

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Závěrečný účet SOMV za rok 2017 včetně. Zpráva
č.423/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2017, ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

6. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 657/1, K.Ú.
KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ

Předkladatel: Halaštová

Na základě geodetického zaměření je parc. č. 657/1 využívána několika subjekty. Vedení
obce předkládalo zastupitelstvu jednotlivé části pozemku. Na doporučení právního zástupce
by měl být smluvní vztah mezi obcí Krhová a třemi soukromými subjekty namísto
jednotlivých smluvních vztahů. Z tohoto důvodu je předkládán nový návrh usnesení.
Soukromý subjekt č. 1 Radou obce Krhová usnesením č. 55/2017/R-464 ve nevyhrazené
pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích zveřejnila záměr obce Krhová prodat část
pozemku parc. č. 657/1 o výměře cca 100 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová,
který je zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí. Záměr obce byl uveřejněn na úřední desce Krhová od
22.11.2017 do 8.12.2017. K uveřejněnému záměru nebyly vzneseny dotazy ze strany široké
veřejnosti.
Soukromý subjekt č. 2 Radou obce Krhová usnesením č. 57/2017/R-479 ve nevyhrazené
pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích zveřejnila záměr obce Krhová prodat část
pozemku parc. č. 657/1 o výměře cca 14 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová,
který je zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí. Záměr obce byl uveřejněn na úřední desce Krhová od 10.1.2018
do 26.1.2018. K uveřejněnému záměru nebyly vzneseny dotazy ze strany široké veřejnosti.
Soukromý subjekt č. 3 Radou obce Krhová usnesením č. 63/2018/R-549 ve nevyhrazené
pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích zveřejnila záměr obce Krhová prodat část
pozemku parc. č. 657/1 o výměře cca 4 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, který
je zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí. Záměr obce byl uveřejněn na úřední desce Krhová od 23.5.2018
do 8.6.2018. K uveřejněnému záměru nebyly vzneseny dotazy ze strany široké veřejnosti.
Výměra je upřesněna dle místního šetření a geometrického zaměření č. 1562-501/2018.
Zastupitelstvu obce prodá uvedenou nemovitost za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 1396/59/2017 ve výši 107,16 Kč/m2.
Důvodem tohoto prodeje je dlouhodobé užívání nemovitosti jako zahrady okolních
nemovitostí. O nemovitost a jejich bezprostřední okolí se vlastníci starají na své náklady a tím
šetří finanční prostředky obce. Z tohoto důvodu je prodejní cena zvolen podle znaleckého
posudku. Cena není stanovena dle tržní hodnoty pozemku z výše uvedených objektivních
důvodů.

Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje – znalecký odhad pozemku,
geometrický plán, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí
nemovitosti. Náklady budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy. Na základě projednání
kupní smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-365

Zastupitelstvo obce Krhová revokuje usnesení č. 25/2017/Z-325 ze dne 7.12.2017 a usnesení
č. 26/2018/Z-343 ze dne 8.2.2018 a to tak, že se původní text ruší a nahrazuje se textem
novým:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej část pozemku parc. č. 657/1 o výměře
120 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na listu vlastnictví
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
panu ………………., nar. ……………., trvale bytem …………………………, za kupní cenu 13.561,-Kč. Kromě kupní ceny zaplatí kupující náklady spojené s převodem v celkové výši 4.700,-Kč (tj. za vyhotovení geometrického plánu Kč 4.200, náklady za vypracování znaleckého
posudku a správní poplatek katastr. úřadu Kč 500,--). Rozsah je stanoven dle
geometrického plánu č. 1562-501/2018.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej část pozemku parc. č. 657/1 o výměře 15 m2,
nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí panu
………….., nar. ……………., trvale bytem …………………………, za kupní cenu 1.607,-- Kč. Kromě
kupní ceny zaplatí kupující náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 500,-- (tj.
náklady za vypracování znaleckého posudku a správní poplatek katastr. úřadu). Rozsah je
stanoven dle geometrického plánu č. 1562-501/2018.
c) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej část pozemku parc. č. 657/1 o výměře 4 m2,
nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí panu
………………, nar. ……………., trvale bytem …………………………, za kupní cenu 429,-- Kč. Kromě
kupní ceny zaplatí kupující náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 500,-- (tj.
náklady za vypracování znaleckého posudku a správní poplatek katastr. úřadu). Rozsah je
stanoven dle geometrického plánu č. 1562-501/2018.
d) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle
bodu a) b) c) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

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.

7. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRÁVO PROVÉST STAVBU NA PARC.Č. 1729, K.Ú.
KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček

Na základě žádosti soukromého subjektu na smluvní zřízení práva provést stavbu
kanalizačního potrubí z ČOV na parc. č. 1729 v K.Ú. Krhová z důvodu novostaveb RD je
zastupitelstvu tento bod předložen k projednání.
Rozprava: Valach

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
28/2018/Z-366
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu kanalizačního
potrubí z ČOV na parcele č. 1729 v k.ú. Krhová, která je zapsána na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá místostarostovi obce Krhová vypracovat návrh smlouvy
podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

8. PROJEDNÁNÍ ODKUPU POZEMKŮ VEDENÝCH NA LV 502, K.Ú. KRHOVÁ
(ULICE LUČNÍ)
Předkladatel: Halaštová
Jednání ohledně převodu vlastnických práv od vlastníků nemovitosti komunikace na ul. Luční
je dlouhodobé. Převod je komplikovaný a to z důvodu několika vstupujících subjektů a
věcných břemen zřízených a váznoucích na pozemcích – p.č. 1523/49, p.č. 1525/1, p.č.
1525/2 a p.č. 1525/5, vše v obci a k.ú. Krhová (zapsaných na část. LV č. 502 k.ú. Krhová).

Obec:
Katastrální
území:

1523/49
Krhová
[500062]
Krhová
[776505]

1525/1
Krhová
[500062]
Krhová
[776505]

1525/2
Krhová
[500062]
Krhová
[776505]

1525/5
Krhová
[500062]
Krhová
[776505]

1527/45
Krhová
[500062]
Krhová
[776505]

Číslo LV:
Výměra [m2]:

502
502
48
986
manipulační neplodná
Způsob využití: plocha
půda
ostatní
Druh pozemku:
plocha
ostatní plocha

502
502
502
279
20
2762
neplodná
neplodná
trvalý travní
půda
půda
porost
ostatní
plocha
ostatní plocha

Vlastníci nemovitostí souhlasí s převodem vlastnických práv k nemovitostem na obce
Krhovou za symbolickou 1 Kč.
Komunikace je ve zpevněné podobě, není u ní řešeno odvodnění a vrchní povrch.
Komunikace nemá způsob využití jako ostatní plocha, ostatní komunikace.
Komunikace byla dílčím kolaudačním rozhodnutím povolena k užívání. Součástí komunikace
je kanalizace dešťová a splašková, vodovod, které jsou převedeny do společnosti VaK a.s..
Hlavním důvodem převodu je vyjít vstříc obyvatelům ulice Luční a podpora při řešení jejich
soukromých závazků.
Rozprava: Švarc, Marek, Tlapák, Štreit, Korabečný, Macíček
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-367

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup pozemků
parc. č.1523/49 o výměře 48 m2
parc. č.1525/1 o výměře 986 m2
parc. č.1525/2 o výměře 279 m2
parc. č.1525/5 o výměře 20 m2
parc. č.1527/45 o výměře 2668 m2 z celku dle GP č. 1556-78/2017
nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 502 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 1 Kč
a to každému z vlastníků.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle
bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

15
0
0
0

28/2018/Z-368

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje darovací smlouvu na stavbu „veřejné komunikace – SO
01“ dle Dílčího kolaudačního rozhodnutí vedený pod spis. zn. MěÚVM56980/2007/3, č.j.
MěÚVM 66642/2007 ze dne 5.12.2007 vydaný Městským úřadem Valašské Meziříčí, odbor

správních činností, oddělení dopravně správních agend – speciální stavební úřad, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle
bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

9. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRÁVO PROVÉST STAVBU NA PARC.Č. 375/25, K.Ú.
KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček
Na základě žádosti soukromého subjektu na smluvní zřízení práva provést stavbu vodovodní
přípojky, kanalizační přípojky, elektrické přípojky a sjezdu na parc. č. 375/25 v K.Ú. Krhová
z důvodu novostavby RD je zastupitelstvu tento bod předložen k projednání.
Rozprava: Malík, Kotas, Korabečný

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
28/2018/Z-369
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu vodovodní
přípojky, kanalizační přípojky, elektrické přípojky a sjezdu na parcele č. 375/25 v k.ú.
Krhová, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá místostarostovi obce Krhová vypracovat návrh smlouvy
podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

10. PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI DO VÝZVY MINISTERSTVA VNITRA
– POŘÍZENÍ NOVÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH KRHOVÁ
Předkladatel: Halaštová

Výzva 2: Pořízení nového dopravního automobilu (DA)
Žadatelem o dotaci může být pouze obec zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce,
která:
•
•

je zařazena v kategorii plošného pokrytí JPO II, JPO III nebo JPO V,
není vybavena DA nebo osobním automobilem s kabinou osádky se sedadly pro 8 a
více osob, vybaveným zvláštním výstražným zařízením, vyrobeným v roce 2003 a
později.

Dotace může dosáhnout až 70% maximálně však 450 tis. Kč.
Dopravní auto …. Dopravní automobil DA L2T MB Sprinter 4x4 Mercedes
V pořizovací ceně 1.950.000,- Kč bez DPH
Technické parametry: Výška 2 607 mm Šířka 1 993 mm Délka 5 926 mm Celková hmotnost 5t
Barevné provedení RAL 3000
Typ podvozku MB Sprinter 4x4 Motor 105 kW Euro 6 Převodovka mechanická Kabina
1+2+3+3
Dopravní automobil DA umožňuje přepravu jednotky požární ochrany a základní výbavy na
místo zásahu,nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
Konzervace akumulátorových baterií + protikus 2 ks požárního světlometu 12 V Vnější
osvětlení DA - výrobce Holomý Počet sedadel vozu 1+8 Zváštní výstražné zařízení typu
"rampa", zvukové zařízení - výrobce Holomý Oranžová signální alej v provedení LED - výrobce
Holomý Barevné provedení RAL 3000 Vyhláškové nápisy + název obce Tažné zařízení typu ISO
- 50x pro připojení přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti 2 000 kg 4 x výsuvný prvek,
střeční ALU bedna, pochozí plošina, žebřík pro výstup na střechu Držáky technické výbavy.
Do současné doby jednotka používá automobil Avia, která je v provozu od roku 1979. Již
několik let si automobil vyžadoval opravy, které byly finančně nákladné. V současné době má
zkorodovaný podvozek, který by potřeboval větší opravu vyvaření. Avia již neodpovídá
současným trendům a požadavkům, které jsou kladeny na jednotku sboru dobrovolných
hasičů.
V roce 2017 Zlínský kraj přispíval na pořízení auta ve výši 300 tis. Kč. Zbývající financování by
bylo z rozpočtu obce Krhová.

Rozprava: Pavlica, Marek, Valach, Sekyra, Malík, Korabečný, Macíček, Čačková

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-370

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Pořízení nového
automobilu pro JSDH Krhová" v rámci programu Ministerstva vnitra a schvaluje vyčlenění
vlastních prostředků na spolufinancování této akce ve výši způsobilých výdajů nad rámec
dotace a případných nezpůsobilých výdajů, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato

15
0
0
0

11. PROJEDNÁNÍ DAROVACÍ SMLOUVY NA PROJEKT „NEJVĚTŠÍ DAR“
Předkladatel: Halaštová
Spolek Wallachia podal žádost o finanční podporu unikátního projektu „Největší dar“ viz.
samotná žádost.
Rozprava: Pavlica, Gefingová, Vrečka, Čačková
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-371

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi Obcí Krhová, se sídlem
Hlavní 205, Krhová, PSČ 756 63, IČ: 01265750, zastoupenou starostkou obce Ing. Kateřinou
Halaštovou, jako dárce a Wallachia, spolek, se sídlem Nerudova 635/29, 757 01 Valašské
Meziříčí, IČ: 70641846, zastoupena předsedou Ing. Vojtěchem Gerlou, jako obdarovaný, ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato

15
0
0
0

12. PROJEDNÁNÍ KOFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO
Předkladatel: Halaštová
Navržená částka 100,- Kč/1 obyvatele bude využita na:
1. Administraci žádostí
•
příjem a kontrola žádostí včetně příloh,
•
kompletace žádostí a rozdělení podle programových dotací – např. granty,
podpora malého rozsahu
•
hodnocení žádostí stanovenými hodnotiteli
•
evidence žádostí
•
závěrečná zpráva pro valnou hromadu DSO a doporučení a návrhy na
poskytnutí/neposkytnutí programové dotace na základě závěrů a doporučení
hodnotitelů žádostí
•
zpracování návrhů smluv o poskytnutí programové dotace s žadateli, kterým
Valná hromada schválila poskytnutí programové dotace a vedení evidence těchto
smluv
2. Zajištění potřebné agendy – např. zveřejnění programů na úředních deskách všech
zapojených obcí včetně hlídání termínů pro zveřejnění
3. Kontrolu poskytnutých prostředků v návaznosti na Zlínský kraj
V roce 2017 byla z Rozpočtu obce Krhová v rámci veřejnoprávních smluv poskytnuta částka
ve výši 130.000 Kč. Tato agenda je administrativně náročná.
Rozprava: Vrečka, Král, Valach, Marek
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

28/2018/Z-372

Zastupitelstvo obce Krhová revokuje usnesení č. 17/2016/Z-240 ze dne 22.9.2016 a to tak, že
se původní text ruší a nahrazuje se textem novým:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje zapojení do společného systému kofinancování
sociálních a souvisejících služeb pod DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko Kelečsko, ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje poskytnutí příspěvku do rozpočtu DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko na kofinancování sociálních a souvisejících služeb v částce
100,- Kč/1 obyvatele.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.

15
0
0
0

13. RŮZNÉ
-

Informace o konání Pohádkového lesa
Informace o probíhajícím projektu Nápady pro Krhovou
Žádost od pí. Posadové, která žádá o odkup pozemku p.č. 1662 o výměře cca 340 m2,
řešení návrhem směny pozemku
Multifunkční objekt v Krhové vlastní číslo popisné, řešením by bylo odstranění stavby,
následně může být vydáno stavební povolení
Veřejné projednání a řešení námitek územního plánu
Informace o pořízení vratných kelímků pro Pohádkový les

V Krhové, dne 14. 6. 2018

„otisk razítka“

v.r.
…………………………………….………
Ing. Kateřina Halaštová
starostka

v.r.
…………………………………….………
Lukáš Macíček
místostarosta

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Ing. Vítězslav Kotas

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Jaromír Korabečný

