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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 16
KONANÉHO DNE 23. 6. 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. 16 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. Omluvena Mgr. Ivana Pavlicová a
Ing. Vítězslav Kotas. 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. 15 byli Ing. Roman Král a Petr
Vrečka. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a
neuplatnili žádné námitky.

1.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program:

1) Schválení programu
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

1.

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1296/2, 1298/1, v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 723/2 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1527/1 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1527/20, 1528/4, 1532/2,
1533/2 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1378 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1947/1, 1947/2, 1979 v k.ú.
Krhová
Projednání Závěrečného účtu Obce Krhová za rok 2015
Projednání Závěrečného účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2015
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene par. č. 2150/1 v majetku
České republiky
Projednání odkupu části pozemku par. č. 703/1 v k.ú. Krhová
Projednání zřízení nemovité věci, zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
p.č. 1167 v majetku obce Krhová
Projednání darovací smlouvy – smlouvy o bezúplatném převodu vodního díla „Inženýrské sítě
Krhová – Osyčí“ pro stavební objekt SO 02 – vodovodní řád
Různé

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starostka obce Ing. Kateřina Halaštová navrhla stažení bodu č. 4 a 9 pro nedostatek materiálu
od žadatele a doplnění bodu č. 14 Projednání Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2015

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-214

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje stažení bodu č. 4 Projednání podnětu na pořízení
změny územního plánu k p. č. 1296/2, 1298/1 a bodu č. 9 Projednání podnětu na pořízení
změny územního plánu k p.č. 1947/1, 1947/2, 1979 v k.ú. Krhová z programu 16. zasedání
Zastupitelstva obce Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění bodu č. 14 Projednání Závěrečného účtu
Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2015 do
programu 16. zasedání Zastupitelstva obce Krhová

PRO:
PROTI:

13
0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
2

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

Nově navržený program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 723/2 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1527/1 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1527/20, 1528/4, 1532/2,
1533/2 v k.ú. Krhová
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 1378 v k.ú. Krhová
Projednání Závěrečného účtu Obce Krhová za rok 2015
Projednání Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2015
Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.č. 2150/1 v majetku
České republiky
Projednání odkupu části pozemku p.č. 703/1 v k.ú. Krhová
Projednání zřízení nemovité věci, zřízení věcného břemene – služebnosti k části pozemku
p.č. 1167 v majetku obce Krhová
Projednání darovací smlouvy – smlouvy o bezúplatném převodu vodního díla „ Inženýrské sítě
Krhová – Osyčí“ pro stavební objekt SO 02 – vodovodní řád)
Projednání Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko za rok 2015
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-215

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje nově navržený program 16. zasedání Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

13
0
0
2

2.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-216

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 16 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

13
0
0
2

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

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:
Jaromír Korabečný, Libor Valach
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-217

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Jaromíra Korabečného a pana Libora Valacha.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

13
0
0
2

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

4) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č.
723/2 v k.ú. Krhová
Předkladatel: Lukáš Macíček
Podnět na pořízení změny územního plánu pana a paní Holčákových, byl kompletně předložen
v podkladových materiálech.
Přístup k pozemku – Přes pozemek p.č. 2159/1, 1039/1 ve vlastnictví Pavla Holčáka.

Rozprava: Na zasedání zastupitelstva obce byla dána možnost vyjádřit se členům zastupitelstva obce,
pozvaným hostům a občanům obce. Přítomní nevyužili své oprávnění dle § 16 odst. 2 písm. c) a d)
zákona o obcích.

16/2016/Z-218
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územního plánu panu a paníMiroslavovi
a Evě Holčákovým, Nad Zahradnictvím 97, Krhová 756 63, změna účelu využití části parcely č.
723/2 na plochu individuálního bydlení za účelem přístřešku pro zemědělské stroje.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

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 podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č.
1527/1 v k.ú. Krhová

Předkladatel: Lukáš Macíček

Podnět na pořízení změny územního plánu pana Vítězslava Kudělky, byl kompletně předložen
v podkladových materiálech.
Přístup k pozemku – Přes pozemek p.č. 211/1 vedeném jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve
vlastnictví obce Krhová, 1526/11, 1526/12 ve vlastnictví Mgr. Romana a Mgr. Šárky Kozákových.
Rozprava: Kudělka, Valach, Marek

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
16/2016/Z-219
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územního plánu panu Vítězslavu
Kudělkovi, Beskydská 119, Krhová 756 63, změna účelu využití části parcely č. 1527/1 na
plochu individuálního bydlení za účelem výstavby třech rodinných domů.
Toto schválení je podmíněno:
1) oddělením pozemku pro výstavbu rodinného domu se zahradou do 1000 m2,
2) oddělením pozemků pro přístupovou pozemní komunikaci

3) výstavbou přístupové pozemní komunikace na vlastní náklady žadatele a majitele nemovité
věci, bez budoucích investic obce,
4) přístupová pozemní komunikace bude řádně odvodněna,
5) v budoucnu nebude uplatňován nárok na jakoukoliv údržbu pozemní komunikace, výstavbu
inženýrských sítí a veřejného osvětlení,
6) zbývající část pozemku bude nadále využívána jako trvalý travní porost pro zemědělské
využití bez oplocení.
Nesplnění podmínek může udělené schválení omezit nebo zrušit.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

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.

6) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č.
1527/20, 1528/4, 1532/2, 1533/2 v k.ú. Krhová

Předkladatel: Lukáš Macíček

Podnět na pořízení změny územního plánu pána Petra Skýpaly, je kompletně předložen
v podkladových materiálech. Důvod pro pořízení změny je stavba rodinného domu.
Pozemky se nachází v rozsáhlém chráněném území.
Přístup na pozemek parc.č. 1527/20 určený pro výstavbu rodinného domu bude z p.č. 2125 po
vlastních pozemcích parc.č. 1528/4, 1533/2 a 1532/2.
Rozprava: Skýpala, Pavlica, Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-220

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje žádost o změnu územního plánu panu Petru Skýpalovi
bytem Hálkova 428, 757 01 Valašské Meziříčí – změna účelu využití části parcely č. 1527/20
v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za
účelem výstavby rodinného domu a změna účelu využití části parcel č. 1528/4, 1532/2 a
1533/2 v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu silniční dopravy za
účelem výstavby příjezdové pozemní komunikace.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

13
0
0
2

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

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.

7) Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č.
1378 v k. ú. Krhová

Předkladatel: Lukáš Macíček

Podnět na pořízení změny územního plánu paní Ivy Šulerové, byl kompletně předložen
v podkladových materiálech.
Přístup k pozemku – Přes pozemek p.č. 1597 vedeném jako ostatní plocha, ostatní komunikace ve
vlastnictví obce Krhová
Rozprava: Korabečný, Král, Čačková

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-221

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územního plánu paní Ivy Šulerové,
Sokolská třída 2536/57, 702 00 Ostrava- změna účelu využití části parcely č. 1378 v k.ú.
Krhová (dle předloženého situačního nákresu) na plochu Rodinné rekreace RI.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
13
0
2

Usnesení nebylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

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.

8) Projednání závěrečného účtu Obce Krhová za rok 2015
Dle §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném
znění jsme zveřejnili v dané lhůtě na úřední desce kompletní znění Závěrečného účtu včetně všech
sedmi povinných příloh.
Na základě tohoto byl návrh závěrečného účtu předložen finančnímu výboru, který provedl finanční
kontrolu závěrečného účtu obce dne 30.5.2016. Zprávu o výsledku finanční kontroly přednesla
předsedkyně finančního výboru paní Věra Čačková, zpráva je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová, Věra Čačková
Rozprava: Na zasedání zastupitelstva obce byla dána možnost vyjádřit se členům zastupitelstva obce,
pozvaným hostům a občanům obce. Přítomní nevyužili své oprávnění dle § 16 odst. 2 písm. c) a d)
zákona o obcích.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
16/2016/Z-222
USNESENÍ číslo:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Závěrečný účet obce Krhová za rok 2015 v souladu
s § 17, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, včetně závěrečné Zprávy Krajského úřadu Zlínského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Krhová za rok 2015, a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje účetní závěrku obce Krhová sestavenou ke
dni 31.12.2015.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

9) Projednání závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko za rok 2015
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová

Dle § 39, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, byl v materiálech předložen závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Zpráva

č.397/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV a Závěrečný účet za rok 2015 - SOMV –
návrh byl zveřejněn na úřední desce obce Krhová od 13.04.2016 do 29.04.2016.
Rozprava: Na zasedání zastupitelstva obce byla dána možnost vyjádřit se členům zastupitelstva obce,
pozvaným hostům a občanům obce. Přítomní nevyužili své oprávnění dle § 16 odst. 2 písm. c) a d)
zákona o obcích.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
16/2016/Z-223
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Závěrečný účet SOMV za rok 2015 včetně Zprávy
č. 397/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2015, ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

13
0
0
2

10) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene par. Č. 2150/1 v majetku České republiky

Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová

Smlouva byla předložena k projednání z důvodu projektové dokumentace „Stavební úpravy hasičské
zbrojnice Krhová – D2.1 Přípojka vody, D2.2 Přípojka kanalizace, D2.3. Prodloužení vodovodu“. Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových je vlastníkem nemovitosti p. č. 2150/1, ostatní plocha,
silnice, ve které se protlakem ukládá vodovod.
Rozprava: Král, Marek

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
16/2016/Z-224
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene č. UZSVM/OVS/1417/2016-OVSM k nemovité věci par. č. 2150/1, ostatní plocha,
silnice, k.ú. Krhová, mezi Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, se kterou právně jedná Ing.
Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, IČO 69797111 a Obec Krhová, se sídlem

Hlavní 205, 756 63 Krhová, zastoupená Ing. Kateřinou Halaštovou, starostkou, IČ 01265750,
jejímž předmětem je stavba „Stavební úpravy hasičské zbrojnice Krhová – D2.1 Přípojka vody,
D2.2 Přípojka kanalizace, D2.3 Prodloužení vodovodu“, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
13
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
2
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

11) Projednání odkupu části pozemku par. Č. 703/1 v k. ú. Krhová
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
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 v vlastníkem nemovitosti parc. č. 730/1, neplodná půda jsme nechali zpracovat
geometrický plán a znalecký posudek č. 1304/41/2016 na výměru cca 98 m2.
Rozprava: Valach, Gefingová, Čačková

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-225

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup části pozemku p.č. 703/1 o výměře 98 m2, z
celku dle GP č. 1492-1110/2016 nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na
listu vlastnictví č. 320 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské
Meziříčí, za kupní cenu 6260 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.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová
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12) Projednání zřízení nemovité věci, zřízení věcného břemene –
služebnosti k části pozemku p.č. 1167 v majetku obce Krhová

Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová

Dne 9.6.2016 byla zaevidována Žádost o zřízení VB k nemovitostem na LV 288 od pana Duba. Na
základě jednání bylo panem Dubem sděleno, že z důvodu rekonstrukce rekreačního objektu
potřebuje pro stavební řízení přístupovou komunikaci k nemovitosti.
V rámci žádosti byl předložen geometrický plán se zaměřením věcného břemene na parc. č. 1167,
lesní pozemek o ploše 252 m2 a délce 64 m a další nutné podklady pro zpracování smlouvy. Na
základě jednání bylo zadáno zpracování znalečného posudku.

Rozprava: Vrečka, Marek, Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-226

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje zřízení nemovité věci, zřízení věcného břemene –
služebnosti k části pozemku p.č. 1167 ve vlastnictví obce Krhová spočívajícího v právu chůze a
jízdy na dobu neurčitou ve prospěch pozemků p.č. 1170, p.č. 1171, p.č. 1172, p.č. 1173 k.ú.
Krhová, dle geometrického plánu č. 294/2016. Výše náhrady činí dle znaleckého posudku č.
1296/33/2016 ve výši 2 192 Kč. Kromě náhrady zaplatí vlastník nemovitosti pan Tomáš Dub
náklady spojené se zřízením služebnosti převodem v celkové výši Kč 1.700,-- (tj. náklady za
vypracování znaleckého posudku Kč 700,-- a za 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:
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Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

13) Projednání darovací smlouvy – smlouvy o bezúplatném převodu
vodního díla, „inženýrské sítě Krhová Osyčí“ pro stavební objekt SO
02 – vodovodní řád

Předkladatel: Lukáš Macíček

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 k nepřevzetí vodovodního
řádu.

Rozprava: Král, Marek, Malík, Valach, Pavlica

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

16/2016/Z-227

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, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
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Usnesení nebylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová
Zdržel se: Ing. Halaštová
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.

14) Projednání Závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2015
Dle § 39, odst. (7) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, byl v materiálech předložen Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2015. Zpráva č.393/2015/IAK o výsledku přezkoumání

hospodaření DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko a Závěrečný účet za rok 2015 – návrh byl
zveřejněn na úřední desce obce Krhová od 31.05.2016 do 16.06.2016.
Rozprava: Na zasedání zastupitelstva obce byla dána možnost vyjádřit se členům zastupitelstva obce,
pozvaným hostům a občanům obce. Přítomní nevyužili své oprávnění dle § 16 odst. 2 písm. c) a d)
zákona o obcích.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
16/2016/Z-228
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2015 včetně Zprávy č. 393/2015/IAK o
výsledku přezkoumání hospodaření DSO, IČ: 70956545 za rok 2015, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ing. Kotas, Mgr. Pavlicová

15) Různé

Vystoupení občana Vávry k výstavbě nové budovy u školky.

Pozvánka:
1) Pohádkový les: 25. 6. 2016
2) Waterman: 30. 7. 2016
3) Rozloučení s létem: 27. 8. 2016

Přijaté dotace:
4) dotace: kaplička, medonosná a ovocná alej, nadace důchodci

Příprava projektové dokumentace:
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5) projektové dokumentace: hasičská zbrojnice, kanalizace, chodníky, cesta k hřbitovu, náves,
Prostranství před ZŠ, lesní komunikace K Obrázku

Informace o dotazníku
6) dotazník na odpadové hospodářství

Informace o poptávce u firmy EKO-KOM
7) EKO-KOM tašky na separovaný odpad

Realizace o prázdninách 2016
8) parkoviště před MŠ, rekonstrukce kapličky
9) drobné údržby: příkopy, lepení

V Krhové, dne 23. 6 . 2016

„otisk razítka“
v.r.

v.r.

……………………………………..

……………………………………..

Ing. Kateřina Halaštová
starostka

Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..

Jaromír Korabečný
Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Libor Valach

