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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 20
KONANÉHO DNE 2. 2. 2017 od 17.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová zasedání č. 20 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 14 zastupitelů. Zastupitel Jiří Mičola 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. 19 byli pan Ing. Roman Král a pan
Jiří Mičola. 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)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory TJ JISKRA Krhová
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory DIAKONIE ČCE – Valašské
Meziříčí
6) Projednání rozpočtu sociálního fondu obce Krhová pro rok 2017
7) Projednání trestního oznámení na neznámého pachatele p.č. 1948/1, k.ú. Krhová
8) Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-269

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 20 Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola
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1

2) ZPŮSOB HLASOVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-270

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 20 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola
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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:
Mgr. Ivana Pavlicová, Petr Vrečka

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-271

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
paní Mgr. Ivanu Pavlicovou a pana Petra Vrečku.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola
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4) PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SMLOUVY VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY TJ
JISKRA KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová

Rada obce Krhová předkládá Zastupitelstvu obce tento bod k projednání na základě § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Dle schváleného rozpočtu je nutné na schválený transport finanční podpory TJ Jiskra Krhová
udělat následující kroky:

Schválit „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2016“ ve výši celkem 204
500 Kč dle rozpisu na konkrétní použití viz. níže a schválit Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Krhová.

Poskytnutá dotace z rozpočtu obce Krhová pro rok 2017
Účel
Provoz a údržba tělocvičny a sportovišť
Provoz a údržba fotbalového hřiště
Příspěvek na děti a mládež do 18 let
Kulturní akce
Celkem

Požadovaná výše dotace
125 000 Kč
30 000 Kč
40 000 Kč
9 500 Kč
204 500 Kč

Až poté může být finanční grant zaslán na účet TJ J Jiskra Krhová, s tím že do poloviny
prosince 2017 TJ Jiskra Krhová předloží vyúčtování příspěvku. V případě nevyčerpání
daného příspěvku, vrací nevyčerpanou částku. V případě přečerpání příspěvku, doplácí ze
svých příjmů.

Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-272

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2017“ a to do výše 125 000,- Kč na
provoz a údržbu tělocvičny a sportovišť, do výše 30 000,- Kč na provoz a údržbu
fotbalového hřiště a do výše 40 000,- Kč na příspěvek na děti a mládež do 18 let a 9 500,Kč na kulturní akce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového
materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Krhová číslo 3/2017“ mezi Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756
63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, jako
poskytovatelem dotace a TJ Jiskra Krhová z.s., se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ:
64124096 zastoupena Ing. Romanem Králem, jako příjemcem dotace, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola
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5) PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SMLOUVY VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
DIAKONICE ČCE – VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
Rada obce Krhová předkládá Zastupitelstvu obce tento bod k projednání na základě § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Ředitelka Diakonie ČCE Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová podala žádost o poskytnutí
finanční podpory na rok 2017:
-

na pečovatelské služby pro rok 2017 v celkové výši 16 000,- Kč
na osobní asistenci pro rok 2017 v celkové výši 55 000,- Kč

Celkový počet hodin poskytnuté péče v rámci pečovatelské služby na celém území je ve výši
8.210 hodin a osobní asistence 3.563 hodin. Vyčíslení požadavku na podporu z rozpočtu obce
Krhová dle metodiky Zlínského kraje je 20 % z celkových nákladů.
Rozprava: Pavlica, Král
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-273

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2017“ a to do výše 16 000,- Kč na
pečovatelské služby a do výše 55 000,- Kč na osobní asistenci, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Krhová číslo 4/2017“ mezi Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756
63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, jako
poskytovatelem dotace a Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčím, se sídlo
Žerotínova 319, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47863561 zastoupená: Mgr. Zdislava
Odstrčilová, jako příjemcem dotace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola
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6) PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE KRHOVÁ PRO
ROK 2017
Předkladatel: Lukáš Macíček
Na zasedání Zastupitelstva obce Krhová usnesením č. 15/2016/Z-212 byl zřízen sociální fond
pro zaměstnance obce a uvolněné členy zastupitelstva obce. Zároveň byla schválena
Směrnice pro tvorbu a používání sociálního fondu obce Krhová č. 1/2016.
Rozpočet sociálního fondu na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo na základě předloženého
rozpočtu, kde jsou vyčísleny výdaje na jednotlivé příspěvky. Celková výše příspěvků je
omezena výši rozpočtu tohoto fondu.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-274

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Rozpočet sociálního fondu na rok 2017, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola
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1

7) Projednání trestního oznámení na neznámého pachatele p.č.
1948/1, k.ú. Krhová
Předkladatel: Ing. Halaštová
Vedení obce informovalo o jednáních, které probíhaly s firmou EKOREMA recycling s.r.o.,
která prokazatelně využívá obecní pozemek p.č. 1948/1, k.ú. Krhová, tento je zapsán na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské
Meziříčí.
Obchodní společnost EKOREMA recycling s.r.o. nabídla ve svém dopise, zaevidovaným pod
č.j. 351/2016 ze dne 4.3.2016, jednorázovou platbu v hodnotě 150 000 Kč a následnou cenu
za pronájem pozemku 1948/1, k.ú. Krhová ve výši 10 Kč/m2. Na základě této žádosti byl
zveřejněn záměr obce pronajmout pozemek parc. č. 1948/1, který byl schválen pod

usnesením č. 15/2016/Z-203. K zveřejněnému záměru se vyjádřili občané obce a zaslali petici
"NE skladování stavebního materiálu na ploše parcely č. 1948/1, v obce Krhová".
Nabídnutá cena 150 000 Kč neodpovídala ceně v čase a místě obvyklém za pronájem
obecního pozemku a za neoprávněný závoz laguny. Na základě žádosti finančního narovnání
k pozemku se obchodní společnost vyjádřila, že věc předala svému právnímu zástupci.
V průběhu osobních schůzek byl zájem obchodní společnosti řešit pouze plochy technického
zázemí na k.ú. obce v rámci nového územního plánu Krhová a přesun svých aktivit z pozemku
ARPETA Group na pozemky své a obce Krhová.
Výtah z komunikace s obchodní společností:
- dne 17.8.2016 zaslalo vedení obce Žádost o vzájemné finanční narovnání k pozemku
p.č. 1948/1
- dne 30.11.2016 byla zaslána opětovná žádost o finanční narovnání přes Českou poštu
- dne 12.12.2016 byla žádost opětovně zaslána přes datovou schránku, jelikož jsme
neobdrželi od České pošty potvrzení o vyzvednutí zásilky
- dne 22.12.2016 informace od předání naši žádosti právnímu zástupci obchodní
společnosti, který se k celé věci vyjádří po Novém roce
- doposud obec Krhová neobdržela vyjádření právního zástupce obchodní společnosti
Obchodní firma EKOREMA recycling s.r.o byla opětovně žádána o finanční narovnání právního
stavu k pozemku p.č. 1947/1 v k.ú. Krhová, a to zejména z titulu neoprávněného závozu
zeminou části předmětného pozemku p.č. 1948/1 firmou EKOREMA recycling s.r.o v roce
2014. Za tento neoprávněný závoz zeminou jsme požadovali finanční náhradu v celkové výši
771.440,-- Kč, tj. cenu, ke které jsme došli dle informace jednatele společnosti Alešem Cábem
o jednotkové ceně 80 Kč/m3.
Na základě zaměření, vyhotoveném Ing. Liborem Michnou, Geodetické práce, Karafiátova
1306, Valašské Meziříčí, č. 1194/2016 ze dne 5.11.2016, bylo zjištěno, že celková kubatura
prostoru laguny mezi dnem a horním okrajem laguny (výšky povrchu jsou převzaty z projektu
rekultivace skládky z r. 2012 od firmy Ing. Rostislav Svoboda) činí objem o velikosti 9643 m3
na celkové ploše 3979,22 m2 (takto přesně změřené Ing. Liborem Michnou), a kterou firma
EKOREMA Recycling s.r.o. v předmětném období zavezla zeminou, případně jiným
materiálem.
K výše uvedenému je nutno podotknout, že se jedná pouze o výpočet objemu zavezeného
materiálu. Obchodní firma obci Krhová nedoložila vážní lístky k tomuto materiálu, který byl
uložen v uvedené laguně.
Kromě požadavku na shora uvedenou finanční náhradu jsme žádali obchodní firmu o
narovnání právního stavu z titulu dlužného nájemného k části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú.
Krhová, a to o výměře 5600 m2:
a) od 1.1.2013 ke dni 31.12.2014 k výměře 5 600 m2 o jednotkové ceně 18 Kč/m2/rok a to ve
výši 201 600 Kč.
b) od 1.1.2015 do dne 30.12.2016 k výměře 5 600 m2 o jednotkové ceně 18 Kč/m2/rok ve
výši 201 600 Kč.

Do tohoto výpočtu – výměry pozemku pronájmu – je zahrnuta pouze plocha, která je
prokazatelně používána jako úložiště stavebního materiálu. Těleso rekultivované skládky či
ostatní plocha bez závozu do výpočtu není započítána.
Celkem nám tedy z titulů výše uvedených dluží obchodní firma celkem částku Kč
1.174.640,-- (tj. finanční náhradu Kč 771.440,-- + nájemné Kč 201.600,-- + Kč 201.600,--).
Další skutečnosti k tomuto bodu projednání jsou uvedeny v podkladovém materiálu, který je
zpracovaný JUDr. Janem Dobrovolným, advokátem obce Krhová.

Rozprava: Korabečný, Král, Halaštová, Macíček, Malík, Vrečka, Ficek, Marek, Gefingová,
Pavlica, Kotas, Štěpán, Valach
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

20/2017/Z-275

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje podání trestního oznámení na neznámého pachatele,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje JUDr. Jana Dobrovolného, IČ 66210518 k podání výše
uvedeného trestního oznámení ke Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor
Vsetín.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Jiří Mičola

8) RŮZNÉ
INFORMACE:

-

o konání dětského karnevalu
o vydání nového čísla zpravodaje
o zrušení divadla Schod v letošním roce

V Krhové, dne 2. 2. 2017
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„otisk razítka“

v.r.

v.r.

……………………………………..

……………………………………..

Ing. Kateřina Halaštová
starostka

Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Mgr. Ivana Pavlicová

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Petr Vrečka

