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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 19
KONANÉHO DNE 8. 12. 2016 od 17.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová zasedání č. 19 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 13 zastupitelů. Zastupitelé Ladislav Havel a
Jaroslav Pavlica byli řádně omluveni. Na základě tohoto prohlásila starostka obce zasedání
Zastupitelstva obce Krhová jako usnášení schopné.

OVĚŘENÍ ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Ověřovatelé posledního zápisu z mimořádného zasedání zastupitelstva č. 18 byli paní Věra
Čačková a pan Bc. Martin Marek. 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)
6)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Rozpočtu obce Krhová pro rok 2017
Projednání Rozpočtového výhledu obce Krhová 2017-2021
Projednání záměru práva provést stavbu kanalizační přípojky a sjezdu na MK na parc. č.
234/1 z parc. č. 1514 v K.Ú. Krhová
7) Projednání záměru práva provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na
MK na parc. č. 234/1 z parc. č. 375/14 v K.Ú. Krhová
8) Projednání odkupu části pozemku par. č. 330/2 a pozemku par. č. 330/4 v k.ú. Krhová
9) Projednání odkupu části pozemku par. č. 711/2 v k.ú. Krhová
10) Projednání projektu Pošta Partner
11) Projednání připravovaných projektů obce Krhová
12) Projednání doplnění strategického dokumentu „Program rozvoje obce Krhová“
13) Projednání Výroční zprávy činnosti školy za školní rok 2015/2016
14) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem
15) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Finančním výborem
16) Projednání plánu zasedání Zastupitelstva obce Krhová v roce 2017
17) Různé

Starostka obce Ing. Kateřina Halaštová navrhla doplnění bodu č.17 Projednání novely
odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků.

Do rozpravy se z přítomných nikdo nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

19/2016/Z-250

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění bodu č. 17 Projednání novely odměňování
členů zastupitelstev územních samosprávních celků do programu zasedání č. 19 Zastupitelstva
obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica

13
0
0
2

Nově navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Rozpočtu obce Krhová pro rok 2017
Projednání Rozpočtového výhledu obce Krhová 2017-2021
Projednání záměru práva provést stavbu kanalizační přípojky a sjezdu na MK na parc. č.
234/1 z parc. č. 1514 v K.Ú. Krhová
7) Projednání záměru práva provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky a sjezdu na
MK na parc. č. 234/1 z parc. č. 375/14 v K.Ú. Krhová
8) Projednání odkupu části pozemku par. č. 330/2 a pozemku par. č. 330/4 v k.ú. Krhová
9) Projednání odkupu části pozemku par. č. 711/2 v k.ú. Krhová
10) Projednání projektu Pošta Partner
11) Projednání připravovaných projektů obce Krhová
12) Projednání doplnění strategického dokumentu „Program rozvoje obce Krhová“
13) Projednání Výroční zprávy činnosti školy za školní rok 2015/2016
14) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem
15) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Finančním výborem
16) Projednání plánu zasedání Zastupitelstva obce Krhová v roce 2017
17) Projednání novely odměňování členů zastupitelstev územních samosprávních celků
18) Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

19/2016/Z-251

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje nově navržený program zasedání č. 19 Zastupitelstva
obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica

13
0
0
2

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

19/2016/Z-252

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 19 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:

13
0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica

0
2

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. Roman Král, Jiří Mičola

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

19/2016/Z-253

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Ing. Romana Krále a pana Jiřího Mičolu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica

13
0
0
2

4) PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ PRO ROK 2017
Předkladatel: Ing. Halaštová
Návrh rozpočtu obce Krhová pro rok 2017 je řádně vyvěšen na elektronické i fyzické úřední
desce od 16.11.2016 do 8.12.2016.
Komentář k návrhu rozpočtu obce Krhová pro rok 2017
1) Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o
státním rozpočtu na rok 2017, počet obyvatel (k 1. 1. 2016), rozloha (k 1. 1. 2016) a počet
žáků (k 30. 9. 2015) i počet zaměstnanců (k 1. 12. 2015) vychází z údajů uvedených ve
vyhlášce č. 272/2016 Sb.

Vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu
nejasností kolem konečné podoby zákonů je návrh rozpočtu pro rok 2017 sestaven podle
nejhorší možné varianty.
2) Rozpočet na rok 2017 je navrhnut jako „schodkový“ s tím, že schodek ve výši 1,813 mil.
Kč je plně hrazen z ušetřených prostředků minulého roku.
3) V návrhu rozpočtu nemohou být promítnuty žádosti o dotace. Případné dotace budou
do rozpočtu zahrnuty až po jejich přiznání. Plánujeme využít krajské dotace, státní dotace,
dotace z EU například na opravu ulice Pod Lesem, opravu lesní komunikaci, zbudování
bezbariérového chodníku a obnovu mokřadů a vodních prvků.
4) Na obou stranách rozpočtu obce je promítnuto hospodaření s lesy. Těžba dřeva by měla
pokrýt náklady na oborného lesního hospodáře a správce v jedné osobě a nadstandartní
údržbu lesa, která je nyní víc než potřebná.
5) V rozpočtu není promítnuta ještě předpokládaná úspora hospodaření z tzv. „dojezdu
obce“ 2016, vše záleží na výši poslední zálohy z rozpočtového určení daní. Uspořené peníze
se stanou naší rezervou.
6) Výdajové položky návrhu rozpočtu obsahují náklady na provoz obce, zajištění služeb
obce (MHD), provozu příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ), provoz organizačních složek (JSDH,
obecní knihovna), na kulturu, na podporu provozu sportovních zařízení TJ Jiskra a všech
registrovaných spolků.
7) Jelikož jsme v tomto roce čerpali úvěr na nákup nemovitosti nového obecního úřadu
(podpis smlouvy proběhl 18.11.2016), v rozpočtu na rok 2017 má být správně uvedena výše
splátek na celý rok 2017. U splátky dlouhodobého úvěru budou splátky uvedeny v třídě 8
Financování na položce 8124 s mínusovým znaménkem a rozpočtově kryty zůstatkem na
bankovním účtu roku 2016, tzn. navýšení položky 8115. Rovněž při aktualizaci rozpočtového
výhledu byly splátky úvěru zahrnuty i v dalších letech.

ZMĚNA OD NÁVRHU ROZPOČTU
8. TŘÍDA FINANCOVÁNÍ
Účet OD/PA POL

ČÁSTKA

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků

231

8124

- 1 800 000 Kč

Krytí splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků ze zůstatku bankovního účtu roku
2016

231

8115

+ 1 800 000 Kč

V rozpočtu obce na rok 2017 pak bude třída 8. Financování vypadat následovně:
8. FINANCOVÁNÍ
Název

SU

OD/PA

POL

ČÁSTKA

ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ
ZMĚNA STAVU KRÁTKODOBÝCH PROSTŘEDKŮ

231

8115

3 613 125,00 Kč

UHRAZENÉ SPLÁTKY DLOUHODOBÝCH PŘIJATÝCH
PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ
CELKEM

231

8124

-1 800 000,00 Kč
1 813 125,00 Kč

8) Ministerstvo financí opět připravuje změnu vyhlášky k rozpočtové skladbě.
Nepředpokládáme, že stihnou plánovanou účinnost od 1. ledna 2017, spíše až v průběhu
prvních měsíců. Plánují rozsáhlé přesuny položek, po kterých by schválené rozpočty obcí
vykazovaly chybné položky. Proto se jeví vhodné, aby zastupitelstvo umožnilo účetní reagovat
na změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a upravit rozpočet podle aktuálně
platné rozpočtové skladby, aniž při tom dochází ke změně celkových příjmů a celkových
výdajů či k přesunu mezi jednotlivými příjmy a výdaji. Tedy nedochází ke změně rozpočtu,
není třeba schvalovat rozpočtové opatření, jen je rozpočtové příjmy a výdaje přiřadit
k platným paragrafům a položkám.
Toto oprávnění se může zahrnout:
a) do směrnice obce upravující přípravu, schvalování a rozpis rozpočtu nebo
b) do textové přílohy k návrhu rozpočtu nebo
c) přímo do usnesení (navrhujeme tuto možnost)

Výdajové položky v návrhu Rozpočtu pro rok 2017, které přispějí k rozvoji obce:

9) Projednání připomínky k Návrhu rozpočtu pro rok 2017 podané dne 28.11.2016 panem
Markem Jandou – předsedou TJ Jiskra Krhová oddíl tenisu.
Citace námitky:
„Financování TJ Jiskry Krhová je účelně směrováno pouze na provoz a údržbu tělocvičny a
fotbalových kabin.
Rádi bychom zdůraznili, že TJ Jiskra Krhová spravuje i další sportoviště. Z tohoto důvodu
žádáme o přehodnocení znění názvu výdajové položky z „Veřejná finanční podpora (provoz a
údržba tělocvičny, fotbalových kabin)“ na „Veřejná finanční podpora (provoz a údržba
tělocvičny, tenisových a fotbalových kabin a tenisových kurtů).“

Rozpočet obce Krhová pro rok 2017 je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Rozprava: Bažacký

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-254
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí připomínku k Návrhu rozpočtu pro rok 2017
podanou dne 28.11.2016 panem Markem Jandou – předsedou TJ Jiskra Krhová oddíl
tenisu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2
Usnesení bylo přijato.
Omluveni: Havel, Pavlica

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-255
USNESENÍ číslo:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Krhová na rok
2017 v členění na rozpočtové ODDÍLY a rozpočtové PARAGRAFY (OD/PA), přestože je rozpočet

zpracován v členění položkovém a to v podobě jak byl zveřejněn na úřední desce a dalším
způsobem v místě obvyklým, doplněn o změny, které byly projednány v průběhu zasedání
Zastupitelstva obce dne 8.12.2016, výčet změn:
- doplnění v 8. TŘÍDĚ FINANCOVÁNÍ pol. 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků – 1 800 000,- Kč
pol. 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech + 1 800 000,- Kč
- změna názvu výdajové položky 5222 par. 3419 na „Veřejná finanční podpora (provoz a údržba
tělocvičny a sportovišť)“
Rozpočet je schodkový, celkové příjmy na rok 2017 ve výši 42 436 700,- Kč a celkové výdaje
na rok 2017 ve výši 44 249 825,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem bankovního
účtu roku 2016.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje účetní reagovat na změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, a upravit rozpočet podle aktuálně platné rozpočtové skladby, aniž při tom
dochází ke změně celkových příjmů a celkových výdajů či k přesunu mezi jednotlivými příjmy a
výdaji.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica

5) Projednání Rozpočtového výhledu obce Krhová 2017-2021
Předkladatel: Ing. Halaštová

Na základě zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat nejen roční rozpočty, ale
také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet.
K sestavení rozpočtového výhledu není v zákoně uvedený žádný postup, proto nemusí být
schválený podrobně na jednotlivé oddíly a paragrafy.

Rozpočtový výhled obce Krhová 2017-2021 je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Do rozpravy se z přítomných nikdo nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

19/2016/Z-256

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje rozpočtový výhled Obce Krhová 2017 – 2021 dle zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění návrhu předloženého

prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica

13
0
0
2

6) Projednání záměru práva provést stavbu kanalizační přípojky a
sjezdu na MK na parc.č. 234/1 z parc.č. 1514 v K.Ú. Krhová
Předkladatel: Lukáš Macíček
Na základě žádosti paní Škorňové byl zveřejněn záměr obce Krhová o právu provést stavbu
vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněných ploch při sjezdu na místní komunikaci na
parcele č. 234/1, k.ú. Krhová od 27.10.2016 do 12.11.2016. Z důvodu novely zákona o obcích
je na základě vyhrazené pravomoci dle § 85 písm. m) tento bod předložen k projednání
zastupitelstvu.
Pan Vrečka z rodinných důvodů opustil zasedání Zastupitelstva obce Krhová.

Rozprava: Valach, Halaštová, Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-257
USNESENÍ číslo:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje právo provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky
a zpevněných ploch při sjezdu na místní komunikaci na parcele č. 234/1, k.ú Krhová, která je
zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí, pro účel novostavby rodinného domu na parcele p.č. 1514 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:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

7) Projednání záměru práva provést stavbu vodovodní a kanalizační
přípojky a sjezdu na M.K. na parc.č. 234/1 z parc.č. 375/14 v K.Ú.
Krhová
Předkladatel: Lukáš Macíček
Na základě žádosti pana Zetka byl zveřejněn záměr obce Krhová o právu provést stavbu
vodovodní a kanalizační přípojky a zpevněných ploch při sjezdu na místní komunikaci na
parcele č. 234/1, k.ú. Krhová od 14.11.2016 do 29.11.2016. 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:
19/2016/Z-258
USNESENÍ číslo:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje právo provést stavbu vodovodní a kanalizační přípojky
a zpevněných ploch při sjezdu na místní komunikaci na parcele p.č. 234/1, k.ú Krhová, která je
zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí, pro účel novostavby rodinného domu na parcele p.č. 375/14
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:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

8) Projednání odkupu části pozemku par.č. 330/2 a pozemku par.č.
330/4 v K.Ú. Krhová
Předkladatel: Lukáš Macíček

Vedení obce oslovilo vlastníka nemovitostí z důvodu nutnosti narovnání vlastnických vztahů.
Stávající místní komunikace je vybudována na části pozemku v soukromém vlastnictví.

Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Na základě jednání s vlastníky nemovitostí parc. č. 330/2 a 330/4 v k.ú. Krhová, ostatní
plocha, ostatní komunikace byl zadán geometrický plán a znalecký posudek. Jedná se o
veřejný zájem – místní komunikace. Znalecký posudek č. 1277/14/2016 ze dne 5.3.2016
stanovuje jednotkovou cenu 103,20Kč/m2 . Na základě žádosti o odkoupení pozemků pod
místní komunikací ze dne 27.10.2016 vlastníci nemovitostí souhlasí s nabídnutou cenou a
geometrickým plánem.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-259
USNESENÍ číslo:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup části pozemku parc. č. 330/2 o výměře 82 m2 z
celku dle GP č. 1504-1162/2016 a par. č. 330/4 o celkové výměře 92 m2, nacházející se v
katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 206 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 17.957 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:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

9) Projednání odkupu části pozemku par.č. 711/2 v K.Ú. Krhová
Předkladatel: Lukáš Macíček

Vedení obce oslovilo vlastníky nemovitostí z důvodu nutnosti rekonstrukce stávajícího
chodníku v obci Krhová. Chodník se nachází při hlavní komunikaci na ul. Hlavní v Krhové. Z
důvodu rekonstrukce chodníku bychom rádi vyřešili vlastnické vztahy v dané lokalitě. Stávající
chodník je vybudován na pozemku v soukromém vlastnictví.
Na základě jednání s vlastníkem nemovitosti parc. č. 711/2, trvalý travní porost jsme nechali
zpracovat geometrický plán a znalecký posudek na výměru cca 134 m2.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

19/2016/Z-260

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup části pozemku parc.č. 711/2 o celkové výměře
36 m2, z celku dle GP č. 1500-1145/2016 nacházející se v katastrálním území Krhová, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 206 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Valašské Meziříčí, za kupní cenu 1KČ.
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:

12
0
0
3

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

10) Projednání projektu Pošta Partner
Předkladatel: pan Stejskal, manažer České Pošty

Starostka informovala přítomné o projektu Pošta Partner. Zástupce České Pošty při osobním
jednání uvedl, že místní pobočka pošty je v posledních letech deficitní a má nízký počet
podaných zásilek. Proto pošta nabízí převedení jejího provozování na třetí osobu, na obec.
Pokud obec odmítne, bude pošta hledat dalšího možného provozovatele. Pokud obec
pobočku nepřevezme, nemůže být uzavřena a poštovní služby budou i nadále zachovány ve
stávající podobě.

Rada obce Krhová nedoporučuje zastupitelstvu schválit, aby poštu v rámci projektu Pošta
Partner na své náklady provozovala obec Krhová z důvodu ztrátového salda.
Na zasedání prezentoval Ing. Josef Stejskal, manažer obvodu Zlín Projekt Pošta Partner. Na jednání
zaznělo, že obec Krhová projeví zájem a znovu otevře diskuzi s Českou Poštou, v případně pokud o
provozování Projektu Pošta Partner neprojeví soukromý sektor.
Měsíční porovnání
Příjmy
Paušální odměna
Variabilní odměna celkem
Předpoklad
Paušální úhrada datové
připojení
CELKEM
Ztráta za měsíc
Ztráta za celý rok

Kč
12 300,00
3 350,00
15 650,00
2 490,00
18 140,00

Výdaje
Kč
Mzdové náklady na osobu
Prostředky na pronájem
Výdaje na školení (5 dny)

20 155,00
0
4 000,00

CELKEM

24 155,00

-6 015,00
-72 180,00

Rozprava: Král, Halaštová, Korabečný, Marek, Starůstka, Čačková
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-261
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje návrh Smlouvy o zajištění služeb pro Českou poštu,
s.p. Politických vězňů 909/4, 255 99 Praha 1, IČ 47114983, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

11) Projednání připravovaných projektů obce Krhová
Předkladatel: Ing. Halaštová

Záměrem vedení obce je získat finanční zdroje z dotačních titulů. Projekty nemohou být
evidovány v rozpočtu, z tohoto důvodu je zastupitelstvu obce Krhová předložen k projednání
seznam projektů. Případné dotace budou do rozpočtu zahrnuty pomocí rozpočtového
opatření až po jejich přiznání.

Pro zpracování žádostí o dotaci budou osloveny sdružení (mikroregion, MAS).
V podkladovém materiálu jsou znázorněny akce, které budou realizovány i bez získání
finančních zdrojů:
- rekonstrukce ulice Pod Lesem
Rozprava: Korabečný, Král, Valach
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-262
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje podání žádostí o dotaci do dotačních titulů v
předpokládaných celkových nákladech ve výši 17 191 000 Kč, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

12) Projednání doplnění strategického dokumentu „Program
rozvoje obce Krhová“
Předkladatel: Ing. Halaštová

Starostka obce přednesla na zasedání doplnění č. 2 Programu rozvoje obce, které spočívají v
rozšíření rozvojových aktivit v lesní infrastruktuře a cestovním ruchu.
Rozprava: Starůstka, Bayer, Macíček, Bažacký, Halaštová, Valach, Král, Kubešová

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-263
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění č. 2 PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ na
období 2015-2025, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

13) Projednání Výroční zprávy činnosti školy za školní 2015/2016
Předkladatel: Mgr. Pavlicová
Ředitelka Základní škola Krhová, přednesla výroční zprávu o činnosti školy.
Rozprava: Halaštová
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-264
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Výroční zprávu činnosti školy za školní rok
2015/2016, Základní škola Krhová, příspěvková organizace předloženou prostřednictvím
podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

14) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Kontrolním
výborem
Předkladatel: Ing. Kotas
Předseda kontrolního výboru přednesl výsledky z kontroly ze dne 10.10.2016.
Zpráva o výsledku kontroly provedené Kontrolním výborem je přílohou č. 4 tohoto zápisu.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-265
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Zprávu Kontrolního výboru přednesenou jejím
předsedou Ing. Vítězslavem Kotasem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

15) Projednání Zprávy o výsledku kontroly provedené Finančním
výborem
Předkladatel: Ing. Král
Člen finančního výboru přednesl výsledky z kontroly ze dne 1.11.2016.
Zpráva o výsledku kontroly provedené Finančním výborem je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
Rozprava: Čačková

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-266
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Zprávu Finančního výboru přednesenou panem Ing.
Romanem Králem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

16) Projednání plánu zasedání Zastupitelstva obce Krhová v roce
2017
Předkladatel: Ing. Halaštová
Návrh plánu zasedání byl předložen v podkladovém materiálu. Zastupitelstva v roce 2017
zasedne dle plánu min. 5x (splněna podmínka vyplývající ze zákona o obcích: Zastupitelstvo
obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce). Zastupitelstvo obce
Khrová může být svoláno mimořádně mimo plán. O mimořádném zasedání budou občané
obce Krhová informováni obvyklým způsobem.

-

2.2.2017 v 17 hodin
20.4.2017 v 17 hodin
22.6.2017 v 17 hodin
21.9.2017 v 17 hodin
7.12.2017 v 17 hodin

-

V plánu pro rok 2017 je informativně uveden plán schůzí Rady obce Krhová.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-267
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje plán konání zasedání Zastupitelstev obce Krhová pro rok
2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

17)

Projednání novely odměňování
územních samosprávních celků

členů

zastupitelstev

Předkladatel: Ing. Halaštová
Vláda ČR na svém zasedání ze dne 28. 11. 2016 schválila novelu, kterou se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a to s účinností od
1. 1. 2017. Novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon
funkce uvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků a navýšení
maximální možné výše měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstev územních samosprávných celků o 4 %.
Porovnání odměn za výkon funkce dle nařízení vlády.
stávající odměny
schválené zastupitelstvem

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
od 1.1.2017

Člen rady

1 300,00 Kč

1 441,00 Kč

Předseda výboru zastupitelstva nebo
komise rady

1 120,00 Kč

1 242,00 Kč

880,00 Kč

976,00 Kč

360,00 Kč

399,00 Kč

180,00 Kč

200,00 Kč

Výkon funkce

Člen výboru zastupitelstva, komise
rady nebo zvláštního orgánu
Člena zastupitelstva
Příplatek podle počtu obyvatel

poskytovaných k odměnám

Zastupitelstvo obce Krhová rozhodlo o své odměně na svém ustavujícím zastupitelstvu dne
4.11.2014 usnesením č. 1/2014/Z-021. Zastupitelstvo obce nemusí uplatnit nárok na zvýšení
odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva plynoucí z novely tohoto nařízení, protože
novela představuje jen zvýšení maximální částky měsíční odměny, kterou lze poskytnout na
základě rozhodnutí zastupitelstva (buď dřívějšího a dosud platného usnesení nebo na
základě nového usnesení). Další postup se tedy odvíjí od rozhodnutí daného zastupitelstvem.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
19/2016/Z-268
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí novelu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev a to s účinností od 1. 1. 2017 a neuplatňuje nárok na
zvýšení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva plynoucí z novely tohoto nařízení.
PRO:
12
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
3
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Havel, Pavlica, Vrečka

18) Různé
-

informace paní Kortyšové o podané žádosti ze dne 28.11.2016 na OÚ Krhová o
zpřístupnění a zprůjezdnění cesty k rodinnému domu. Rozprava: paní Kortyšová,
Macíček, Halaštová, Marek, Korabečný, Vaňurová

-

14.12. informace o přebírání zázemí nového obecního úřadu od firmy Valašské
lesotechnické meliorace s.r.o.

-

15.12 informace o prodeji vánočních stromků v novém areálu obecního úřadu Krhová

-

16.12 pozvánka na akci „Pojďte s námi do betléma“

-

informace o připraveném dárku „Kalendář pro rok 2017“

-

Informace o zajištění blahopřání občanům, jubilantům, jménem zastupitelů obce

-

Informace o připravované rekonstrukci ulice Pod Lesem, výběrové řízení bude
zahájeno na jaře 2017, pravděpodobná realizace léto 2017

-

Vysvětlení zřízení účtu u ČS, a.s. a ČNB

V Krhové, dne 8. 12. 2016

„otisk razítka“
v.r.

v.r.

……………………………………..

……………………………………..

Ing. Kateřina Halaštová
starostka

Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Ing. Roman Král

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Jiří Mičola

