Obec Krhová
Hlavní 205, 756 63 Krhová
IČ: 1265750

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ RADY OBCE KRHOVÁ
č. 13
KONANÉ DNE 22. 7. 2013 v 17.30 hod.

USNESENÍ číslo:

13/2013/R-071

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

13/2013/R-072

a)

Rada obce schvaluje, na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“), rozpočtové opatření na 2. změnu schváleného rozpočtu Obce Krhová pro
rok 2013, spočívající v účtování nových položek do příjmové části rozpočtu. Rozpočet
v příjmové části se navýší o 8 000 Kč a celková výše je 17 759 100 Kč - viz. Rozpočtové
opatření na 2. změnu rozpočtu Obce Krhová zveřejněné jako příloha č. 1 tohoto usnesení.

b)

Rada obce schvaluje, na základě § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových
pravidlech“), rozpočtové opatření na 2. změnu schváleného rozpočtu Obce Krhová pro
rok 2013, spočívající v přesunech příslušných částek mezi jednotlivými oddíly rozpočtu
ve výdajové části rozpočtu. Rozpočet ve výdajové části se navýší o 8 000 Kč a celková
výše je 17 759 100 Kč, s tím, že rozpočet zůstává vyrovnaný - viz. Rozpočtové opatření
na 2. změnu rozpočtu Obce Krhová zveřejněné jako příloha č. 1 tohoto usnesení.
Na základě přijatého rozpočtového opatření č. 2 je rozpočet obce pro rok 2013 schválen
nadále jako vyrovnaný.

USNESENÍ číslo:

13/2013/R-073

Rada obce schvaluje směrnici č. 3 - Směrnice k účetnictví Obce Krhová, s platností od
22.7.2013 a s účinností od 22.7.2013.
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USNESENÍ číslo:

13/2013/R-074

Rada obce schvaluje vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa s platností od 22.7.2013.

13/2013/R-075
USNESENÍ číslo:
a) Rada obce bere na vědomí předloženou Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu s názvem "Prostory pro Obecní úřad Krhová – stavební úpravy a změna
účelu využití části objektu č. p. 205 ul. Hlavní, Krhová“.
b) Rada obce schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem "Prostory
pro Obecní úřad Krhová – stavební úpravy a změna účelu využití části objektu č. p. 205 ul. Hlavní,
Krhová“ mezi objednatelem Obcí Krhovou, se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750,
zastoupený starostkou obce Sylvou Kristkovou a zhotovitelem Zdeňkem Grygaříkem –
HARRYMAL se sídlem Lešná 148, 756 41 Lešná, IČ: 71924949, DIČ: CZ8406285877 ve znění
předloženého návrh smlouvy o dílo.

13/2013/R-076
USNESENÍ číslo:
Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na zřízení
stavby nové přípojky splaškové kanalizace pro bytový dům č. p. 416 nacházející se na pozemku
p. č. 277 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
Ing. Václavem Bušem, Bří. Podmolů 416, PSČ 756 63, Krhová
MUDr. Karlou Bušovou, Zašovská 725, PSČ 757 01 Valašské Meziříčí
Janem Fabiánem, Bří Podmolů 416, PSČ 756 63, Krhová
Břetislavem Kuchyňou, Bří Podmolů 416, PSČ 756 63, Krhová
Martinou Plesníkovou, Bří Podmolů 416, PSČ 756 63, Krhová a
Miladou Sedlářovou, Bří Podmolů 416, PSČ 756 63, Krhová
jako budoucím oprávněným z věcného břemene podle ustanovení § 50a a § 151n až §151p
zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
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.

V Krhové, dne 22. 7. 2013

v.r.
……………………………………..
Sylva Kristková
starostka

„otisk razítka“

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