Obec Krhová
Hlavní 205, 756 63 Krhová
IČ: 1265750

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ
č. 12
KONANÉ DNE 8. 7. 2013 v 17.30 hod.

USNESENÍ číslo:

12/2013/R-057

Rada obce určuje ověřovatele zápisu Ing. Kateřinu Halaštovou a pana Jaroslava Pavlicu a
zapisovatele Ing. Aloise Bayera.

12/2013/R-058
USNESENÍ číslo:
a) Rada obce bere na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem "Rozšíření prostor MŠ Krhová - kontejnerová sestava pro
logopedickou třídu".
b) Rada obce schvaluje uzavření Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Rozšíření
prostor MŠ Krhová - kontejnerová sestava pro logopedickou třídu" mezi objednatelem Obcí
Krhovou, se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, zastoupený starostkou obce Sylvou
Kristkovou a zhotovitelem UNICO MODULAR a.s., se sídlem Nádražní 1136, 763 12 Vizovice,
zastoupený Ing. Dušanem Rudy, předsedou představenstva, ve věcech smluvních Bc. Lukášem
Rudy, Ing. Pavlem Šiklem, ve věcech technických Ing. Pavel Šikl, IČ: 25540734, DIČ: CZ25540734
ve znění předloženého návrh smlouvy o dílo.

USNESENÍ číslo:

12/2013/R-059

Rada obce schvaluje směrnici č. 2 - Směrnice pro odměňování ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných Obcí Krhová, s platností od 8.7.2013 a s účinností od 8.7.2013.
USNESENÍ číslo:

12/2013/R-060

Rada obce stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o
katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se
směrnicí č. 2/2013 pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Obcí Krhová, výši platu ředitelce Základní školy Krhová, příspěvkové organizace paní Mgr. Ivaně
Pavlicové, dle předloženého návrhu.
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12/2013/R-061
USNESENÍ číslo:
Rada obce stanovuje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu
prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se směrnicí č.
2/2013 pro odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Obcí Krhová, výši platu
ředitelce Mateřské školy Krhová, příspěvkové organizace paní Vladislavě Šulákové, dle
předloženého návrhu.
USNESENÍ číslo:

12/2013/R-062

Rada obce určuje, na základě schváleného rozpočtu, výši závazného ukazatele pro Základní školu
Krhová, příspěvková organizace na období od 1.7.2013 do 31.12.2013 ve výši 954.500,- Kč.

12/2013/R-063
USNESENÍ číslo:
Rada obce určuje, na základě schváleného rozpočtu, výši závazného ukazatele pro Mateřskou
školu Krhová, příspěvková organizace na období od 1.7.2013 do 31.12.2013 ve výši 480.000,Kč.
USNESENÍ číslo:

12/2013/R-064

Rada obce schvaluje S M L O U V U o podmínkách pohřbívání lidských pozůstatků a kopání hrobů
na veřejném pohřebišti obce Krhová, uzavřená dle § 269 zák. č. 513/1991 Sb., a 256/2001 Sb. v
platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 1.Obci Krhová, IČ: 1265750, sídlo
Hlavní 205, 756 63 Krhová, zastoupenou paní Sylvou Kristkovou, starostkou obce, jako
provozovatel veřejného pohřebiště v Krhové, dále jen provozovatel,2. Ing. Václavem Grafem,
bytem A. Špetíka 1464, 757 01 Valašské Meziříčí, podnikatelem s obchodním názvem Václav
Graf-služby, IČO: 12127337, DIC: CZ450927415, s místem podnikání: Masarykova 29, PSČ: 757
01 Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, registrován u Městského úřadu - Obecního
živnostenského úřadu ve Valašském Meziříčí, dále jen zhotovitel.

12/2013/R-065
USNESENÍ číslo:
Rada obce schvaluje DÍLČÍ DOHODA o vypořádání nároku na vydání majetku města Valašské
Meziříčí – projektové dokumentace staveb akce Čistá řeka Bečva II. na území obce Krhová
uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi smluvními stranami: Město Valašské
Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, zastoupené starostou Jiřím Částečkou
IČ: 00 304 387, dále jen „Město“ a Obec Krhová, se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová,
zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou, IČ: 01265750 dále jen „Obec“.
12/2013/R-066
USNESENÍ číslo:
Rada obce bere na vědomí DÍLČÍ DOHODU o vypořádání nároku na vydání majetku města
Valašské Meziříčí – projektové dokumentace staveb kanalizací nezařazených do akce Čistá řeka
Bečva II., Městský hřbitov Krhová – odvodnění a Rekonstrukce hasičské zbrojnice Krhová, vše na
území obce Krhová předloženou Městem Valašským Meziříčím.
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12/2013/R-067
USNESENÍ číslo:
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro akci „KS
1311000281/148569, č. stavby 53910“ na pozemku p. č. 1105/1 v k. ú. Krhová mezi Obcí
Krhová se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ 1265750, zastoupená starostkou Sylvou
Kristkovou jako povinným z věcného břemene a společností SMP Net, s. r. o., se sídlem
Hornopolní 3314/38, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961,
zastoupená na základě plné moci ze dne 02. 01. 2012 společností RWE GasNet, s. r. o. se
sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem, PSČ 401 17, IČ : 27295567, DIČ : CZ27295567 zastoupena
na základě plných mocí panem Ing. Ivo Bolkem a panem Danielem Novotným jako oprávněným
z věcného břemene podle ustanovení § 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 458/2000
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Věcné břemeno je vymezeno dle GPL č. 138637/2012.
12/2013/R-068
USNESENÍ číslo:
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na
pozemku p. č. 1766/2 na zřízení stavby nové NN přípojky pro RD nacházející se na pozemku p.
č. 1957/1 v k. ú. Krhová mezi Obcí Krhová se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ 1265750,
zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou jako budoucím povinným z věcného břemene a ČEZ
Distribuce, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupená na
základě jemu písemně udělené plné moci ze dne 1.10.2010 evid. č. 0642/2010: Ing. Jiří Horák,
Poděbradová4, Nový Jičín, PSČ 741 01, jako budoucím oprávněným z věcného břemene podle
ustanovení § 50a a § 151n až §151p zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.
12/2013/R-069
Rada obce bere na vědomí žádost paní Dobromily Streitové o převodu vlastnických
práv – dar stavby „Veřejná komunikace – SO 01“ a pověřuje místostarostu k jednání
s ostatními vlastníky dotčených pozemků.
USNESENÍ číslo:

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.

12/2013/R-070
a) Rada obce bere na vědomí projektovou dokumentaci ke stavbě: „Výstavba PZS
Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm v km 3,272 a 3,779“ bez připomínek.

USNESENÍ číslo:

b) Rada obce souhlasí s převzetím do své správy část chodníku mimo závorová
břevna.
c) Rada obce nesouhlasí s převzetím příčného odvodňovacího žlabu do naší
správy po realizaci stavby.
V Krhové, dne 8. 7. 2013
„otisk razítka“
v.r.
……………………………………..
Sylva Kristková
starostka

v.r.
……………………………………..
Ing. Alois Bayer
místostarosta
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