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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 21
KONANÉHO DNE 20. 4. 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. 21 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. 20 byli paní Mgr. Ivana Pavlicová
a pan Petr Vrečka. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a
neuplatnili žádné námitky

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program:
1)
2)
3)
4)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání kupní smlouvy pozemku parc. č. 375/13, k.ú. Krhová v majetku obce
Krhová
5) Projednání směnné smlouvy pozemku parc. č. 1758, k.ú. Krhová v majetku obce
Krhová
6) Projednání odkupu pozemku parc. č. 200, k.ú. Krhová
7) Projednání odkupu pozemku parc. č. 1527/5, k.ú. Krhová
8) Projednání darovací smlouvy – smlouvy o bezúplatném převodu vodního díla
„Inženýrské sítě Krhová – Osyčí“ pro stavební objekt SO 02 – vodovodní řád
9) Projednání záměru práva provést stavbu sjezdu na parc. č. 626/2, k.ú. Krhová v
majetku obce Krhová
10) Projednání návrhu bezplatné MHD na rok 2017 a roky následující
11) Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok 2016
12) Projednání podání přihlášky do soutěže Vesnice roku
13) Projednání možnosti čerpání finančních prostředků pro obec Krhová
14) Různé
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-276

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 21 Zastupitelstva obce
Krhová.

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

15
0
0
0

2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-277

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 21 Zastupitelstva obce Krhová.

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

15
0
0
0

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:
Daniel Malík, Libor Valach

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-278

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Daniela Malíka a pana Libora Valacha.

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

15
0
0
0

4. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY POZEMKU PARC. Č. 375/13, K.Ú. KRHOVÁ V
MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Halaštová

Na základě žádosti manželů Hnátkových ze dne 14.11.2016 byl Radou obce Krhová, v
nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, zveřejněn záměr obce Krhová
prodat pozemek parc. č. 375/13 o výměře cca 250 m2, k.ú. Krhová.
Důvodem této žádosti manželů Hnátkových je přičlenění nemovitosti ke svým vlastním. Na
základě zveřejněného záměru projevili zájem o koupi pouze manželé Hnátkovi o nabízené
ceně 150 Kč/m2.
Obec Krhová dle dohody se zájemcem nechala zpracovat geometrické zaměření a znalecký
posudek, z kterého vyplývá cena v místě a čase obvyklá o výši 358 Kč/m2. Odchylka od ceny
obvyklé musí být zdůvodněna, jde-li o cenu nižší než obvyklou. Není-li odchylka od ceny
obvyklé zdůvodněna, je právní jednání neplatné (§ 39 odst. 2 zákona o obcích).
Při jednání manželé Hnátkovi souhlasili s uhrazením nákladů nutných na zpracování
dokumentů i v případě, pokud nedojde k podpisu kupní smlouvy.

Rada obce Krhová svým usnesením č. 45/2017/R-363 doporučuje ke schválení následující
usnesení.
Rozprava: Král, Hnátková, Valach, Korabečný, Macíček, Halaštová, Marek

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-279

a) Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 375/13 o výměře 206
m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje úhradu nákladů spojených s přípravou převodu
manželům Hnátkovým, bytem Pod Jehličnou 668, Krhová v celkové výši Kč 4.150,- (tj. náklady
za vypracování znaleckého posudku Kč 500,-, náklady za vypracování geometrického plánu Kč
3.650,-).

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Proti: Valach
Zdrželi se: Král, Pavlicová

12
1
2
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.

5. PROJEDNÁNÍ SMĚNNÉ SMLOUVY POZEMKU PARC. Č. 1758, K.Ú. KRHOVÁ V
MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Halaštová, Macíček
Na základě žádosti manželů Štreitových ze dne 24.3.2017 byl Radou obce Krhová v
nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích zveřejněn záměr obce Krhová
směnit část pozemku parc. č. 1758 o výměře cca 855 m2, k.ú. Krhová.
Důvodem této směny je narovnání vlastnických vztahů, jelikož se na nemovitosti nachází
částečně zahrada a parkovací stání před domem manželů Štreitových. Manželé Štreitovi se o
uvedené části pozemků a jeho bezprostřední okolí (obecní příjezdová komunikace) starají na
své náklady a tím šetří finanční prostředky obce. Z tohoto důvodu Rada obce v rámci
projednání navrhla směnu pozemku.
Pozemky ve vlastnictví obce Krhová
parc. č. 1758, druh pozemku orná půda, hodnota dle znaleckého posudku č. 1357/20/2017
ve výši 10.867,70 Kč

Pozemky ve vlastnictví manželů Štreitových
parc.č. 1753/4, druh pozemku lesní pozemek, parc.č. 1757, druh pozemku orná půda,
hodnota dle znaleckého posudku č. 1357/20/2017 ve výši 11.240 Kč
Směna pozemků dle geometrického zaměření č. 1527-1048/2017 ze dne 18.4.2017.
Manželé Štreitovi zajistí na své náklady náležitosti prodeje – znalecký odhad pozemků,
geometrické zaměření, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí. Náklady
budou uhrazeny při podpisu směnné smlouvy. Na základě projednání směnné smlouvy Obec
Krhová zajistí náležitosti smlouvy.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-280

a)
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1758 o výměře cca
1043 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za
pozemky parc .č. 1753/4 o výměře cca 236 m2, druh pozemku lesní pozemek a část parc. č.
1757 o výměře 807 m2, druh pozemku orná půda nacházející se v katastrálním území Krhová,
které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1510 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí. Nově vzniklé parcely vymezeny GPL č. 1527-1048/2017 ze dne
18.4.2017. Kromě kupní ceny zaplatí kupující manželé Štreitovi náklady spojené s převodem v
celkové výši Kč 5.700,-- (tj. náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 500,--, náklady za
vypracování geometrického plánu Kč 4.200,-- a správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,--).
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

6. PROJEDNÁNÍ ODKUPU POZEMKU PARC. Č. 200, K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Halaštová

Vedení obce oslovilo vlastníka nemovitosti parc. č. 200, k.ú. Krhová pana Černocha z důvodu
scelení území ve vlastnictví obce (v okolí areálu nového obecního úřadu).

Na jednání vlastník nemovitosti parc. č. 200, ostatní plocha – neplodná půda souhlasil
s převodem vlastnického práva na obce Krhová za symbolickou 1 Kč.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-281

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup pozemku parc. č. 200 o výměře 311 m2,
nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 391 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 1,Kč.
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

7. PROJEDNÁNÍ ODKUPU POZEMKU PARC. Č. 1527/5, K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Halaštová

Vedení obce oslovilo vlastníka nemovitosti parc. č. 1527/5, k.ú. Krhová z důvodu převodu
vlastnického práva k pozemku pro přípravu projektové dokumentace na trasu cyklostezky.
Byly provedeny další kroky pro projektovou přípravu a to provedeny sondy ke zjištění polohy
vodovodního řádu, vytyčen telecom a jednání s dalšími vlastníky o převodu vlastnického
práva.
Na základě jednání souhlasil pan Jež s převodem pozemku za symbolickou kupní cenu 1 Kč.
Rozprava: Jež
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-282

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup pozemku parc. č. 1527/5 o výměře 290 m2,
nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 142 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 1,-Kč.
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

8. PROJEDNÁNÍ DAROVACÍ SMLOUVY – SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU
VODNÍHO DÍLA „INŽENÝRSKÉ SÍTĚ KRHOVÁ – OSYČÍ“ PRO STAVEBNÍ OBJEKT
SO 02 – VODOVODNÍ ŘÁD
Předkladatel: Macíček, Halaštová

Vlastníci vodovodního řádu Krhová - Osyčí požádali obec o bezúplatný převod této
nemovitosti na obec Krhovou. Vodovodní řád je zkolaudován, bez závad a není tak důvod o
nepřevzetí vodovodního řádu.
Rozprava: Marek
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-283

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního
řádu SO 02 mezi Jaromírem Ferdou, , nar. 1.12.1974, bytem Krhová, Lomená 654, PSČ 756 63,
okr. Vsetín, MUDr. Evou Manovou, nar. 6.3.1963, bytem Krhová, Lomená 636, PSČ 756 63, okr.
Vsetín, Ing. Petrem Kašpárkem, nar. 22.10.1963, Krhová, Lomená 636, PSČ 756 63, okr. Vsetín,
Jiřím Šebestou, nar. 14.04.1980, bytem Krhová, Lomená 605, PSČ 756 63, okr. Vsetín manžely
Karlem Petruželou, nar. 18.06.1966 a jeho manželkou Danou Petruželovou, nar. 03.11.1972,
oba bytem Krhová, Lomená 661, PSČ 756 63, okr. Vsetín a manžely Janem Pobořilem, nar.
26.02.1979 a jeho manželkou Mgr. Terezou Pobořilovou 18.06.1973, oba bytem Valašské
Meziříčí, Kouty 1289, PSČ 757 01, okr. Vsetín všichni jako převádějící - darující na straně jedné,
a Obcí Krhová, se sídlem Hlavní 205, Krhová, PSČ 756 63, IČ: 01265750, zastoupenou
starostkou obce Ing. Kateřinou Halaštovou.

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.

9. PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRÁVA PROVÉST STAVBU SJEZDU NA PARC. Č. 626/2,
K.Ú. KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček

Na základě žádosti manželů Hermanových na smluvní zřízení práva provést stavbu
zpevněných ploch při sjezdu na účelovou komunikaci na parcele č. 626/2, k.ú. Krhová a
z důvodu novely zákona o obcích, je na základě vyhrazené pravomoci dle § 85 písm. m) tento
bod předložen k projednání zastupitelstvu.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-284

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu zpevněných ploch
při sjezdu na účelovou komunikaci na parcele č. 626/2, k.ú Krhová, která je zapsána na listu
vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské
Meziříčí, pro účel stavby přístřešku pro automobil na parcele č. 560 v k.ú. Krhová.
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 NÁVRHU BEZPLATNÉ MHD NA ROK 2017 A ROKY NÁSLEDUJÍCÍ
Předkladatel: Halaštová

Zastupitelstvo obce Krhová schválilo Trojdohodu o úhradě prokazatelných ztrát ve výši
2.209.000,- Kč na provoz linky MHD 946001, trasa: Krhová, stan. MHD u nám. – Poličná na
svém 18. zasedání dne 8.11.2016 usnesením č. 18/2016/Z-249.
Celkové náklady za službu jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy trojdohody. Pro
obec Krhová je prokazatelná ztráta vyčíslena ve výši 2 209 000,- Kč. Dohoda se uzavřela na
dobu určitou od 11.12.2016 do 9.12.2017.
V bodu je předložen návrh na MHD zdarma od 1. 9. 2017. V přepravních a tarifních
podmínkách v provozu městské hromadné dopravy ve Valašském Meziříčí, provozované

ČSAD Vsetín a. s., se změní v odstavci č. 3 Bezplatná přeprava za jednotlivé jízdné bude
každému cestujícímu vydána nulová jízdenka tzn., že město i nadále získá přehled o počtu
cestujících.
Změny jsou navrženy z následujících důvodů (viz. materiál pro zasedání Zastupitelstva
města Valašské Meziříčí):
1) kontinuální snižování počtu cestujících za posledních 10 let cca o 1/3 (z 900 000 cestujících
na 600 000)
2) pravidelné vyhlašování smogové situace ve Valašském Meziříčí na delší časové období a
několikrát do roku
3) předpokládaný podíl tržeb z jízdného je v roce 2 500 000 Kč, což představuje jen 17,5 % z
celkových nákladů na MHD
MHD zdarma je v současné době provozováno ve Frýdku-Místku, kde se výrazně zvýšil počet
cestujících (zvýšení je ovlivněno i zvýšením počtu linek v rámci MHD, ale i tak je nárůst v
desítkách procent).
Z předpokladu nákladových položek MHD pro rok 2017 jsou tržby stanoveny pro obec Krhová
ve výši 466 tis. Kč.
Dle korespondence pana RNDr. Černocha předpokládá navýšení doplatku na MHD na rok
2018 při zavedení MHD zdarma ve výši 450 tis. Kč. Pokud by bylo MHD zdarma zavedeno od
září roku 2017 byl by doplatek na základě dodatku ke stávající trojdohodě cca ve čtvrtinové
výši tzn. 112 000 Kč
Rada obce Krhová svým usnesením č. 45/2017/R-360 doporučuje Zastupitelstvu obce Krhová
schválit zavedení bezplatné přepravy v MHD za předpokladu, že uvedené bude schváleno a
zavedeno Městem Valašské Meziříčí.
Rozprava: Korabečný, Marek, Malík, Macíček, Gefingová, Vrečka, Král, Valach, Pavlica, Bayer,
Čačková
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-285

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje zavedení bezplatné přepravy v MHD za předpokladu, že
uvedené bude schváleno a zavedeno Městem Valašské Meziříčí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Proti: Král
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11. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH KRHOVÁ ZA ROK
2016
Předkladatel: Ing. Konvička
Hajný Ing. Konvička předložil zprávu o hospodaření v lesích obce Krhová za rok 2016.
Z přednesené zprávy vyplývá:
- vytěženo bylo celkem 1819 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou kůrovcovou 1449 m3 a
další nahodilou těžbou 370 m3
- dříví z obecních lesů je prodáváno odběratelům na základě výběrového řízení
- výchova lesních porostů byla provedena na ploše 15,2 ha
- zalesňování v roce 2016 proběhlo 11 000 ks sazenic
- informace o ochraně lesa – proti buření, proti okusu zvěří nátěrem, proti kůrovcům
- oprava komunikací
Hospodaření v obecních lesích bylo v roce 2016 se započtením všech nákladů (těžební a
pěstební práce, opravy komunikací, správní náklady) opět ziskové. Rozdíl mezi příjmy a výdaji
byl ve výši 1 963 509,- Kč.
Rozprava: Macíček, Halaštová, Marek, Valach, Malík, Korabečný, Gefingová, Král
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-286

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje zprávu o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok
2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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12. PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE VESNICE ROKU
Předkladatel: Ing. Halaštová

Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova.
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem “Soutěž o
nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo

pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele
připojilo v roce 2007.
Do soutěže se mohou přihlásit obce vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500
obyvatel a které mají zpracovaný vlastní strategický 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 stuhy (za vítězství v krajském kole). 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 úspora energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a
zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.
Rozprava: Gefingová, Macíček, Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-287

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje podání přihlášky do soutěže Vesnice roku 2017.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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13. PROJEDNÁNÍ MOŽNOSTI ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO OBEC
KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Halaštová
Starostka obce sdělila informaci o nepodpořených žádostech o dotaci:
- Veřejné prostranství před budovou ZŠ Krhová – v rámci MMR DT č. 2
- Oprava komunikace v ulici Pod Lesem – v rámci MMR DT č. 5 je žádost vyhodnocena
v náhradnících poř. č. 113
- Oprava lesní cesty - úsek 2 – v rámci MZe - Investice do hmotného majetku
Starostka obce sdělila informaci o podpořených žádostech o dotaci:
- Zlepšení přístupu uživatelů k informacím – v rámci Ministerstva kultury

Dále nejsou vyhodnoceny podané žádosti o dotaci:
- Oprava komunikace v ulici Pod Lesem – v rámci zasedání Zastupitelstva Zlínského
kraje
- Bezbariérové chodníky v Krhové - Úsek 08 – v rámci SFDI - zvýšení bezpečnosti
dopravy
Dále informovala o možnosti čerpání finančních prostředků:
- Oprava lesní komunikace - PRV - Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování
životaschopnosti (oprava projektové dokumentace a opětovné podání)
- Program „Dotace pro jednotky SDH obcí“ – Ministerstvo vnitra
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

21/2017/Z-288

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí předloženou informaci o dotačních titulech.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Kotas
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14.

Různé

1) Informace o konání Obecní veselice dne 13.5.2017
2) Připravujeme nové číslo zpravodaje
3) Proběhl zápis do ZŠ Krhová (11 dětí nastoupí, 2 mají odklad)
4) Hasiči – Malík reklamace na provedené práce na hasičské zbrojnici
5) Korabečný – pochvala za aplikaci Mobilní rozhlas

V Krhové, dne 20. 4. 2017
„otisk razítka“

v.r.
……………………………………..

v.r.
……………………………………..

Ing. Kateřina Halaštová
starostka

Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Daniel Malík

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Libor Valach

