Obec Krhová
Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová, IČ: 1265750

USNESENÍ
ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 13
KONANÉ DNE 10. 7. 2019 od 16 hodin

Rada obce Krhová v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále
jen „zákon o obcích“) přijala tato usnesení

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-117

Rada obce Krhová schvaluje pořadí schůze č. 13 Rady obce Krhová dle předloženého návrhu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-118

a) Rada obce Krhová rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na dodávky „Dopravní automobil – Krhová 2019“, kterou podal účastník MOTO –
TRUCK CZ s. r. o., se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČ:
29460824, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější. V případě neuzavření smlouvy
s vítězným účastníkem, rozhodla Rada obce Krhová o výběru nabídky dalšího účastníka
v pořadí, dle předloženého návrhu.
b) Rada obce Krhová schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Krhová, se sídlem Bří
Podmolů 441, 756 63 Krhová, IČ: 01265750, zastoupená starostkou Ing. Kateřinou
Halaštovou jako kupujícím a účastníkem, který byl vybrán v rámci výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky „Dopravní automobil – Krhová 2019“, jako
prodávajícím, dle předloženého návrhu podkladového materiálu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-119

a) Rada obce Krhová rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Místní komunikace Krhová - Hrádky - úsek č. 1", kterou podal
účastník SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem
Jahodová 494/60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČ: 48035599, jehož nabídka byla
ekonomicky nejvýhodnější.
b) Rada obce Krhová schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Krhová, se sídlem Bří
Podmolů 441, 756 63 Krhová, IČ: 01265750, jako objednatelem a účastníkem, který byl
vybrán v rámci výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Místní komunikace Krhová - Hrádky - úsek č. 1", jako zhotovitelem, dle předloženého
návrhu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-120

Rada obce Krhová neschvaluje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodat pozemek parc. č. 1258/2 o výměře cca
120 m2, druh pozemku orná půda, nacházejícího se v katastrálním území Krhová, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Valašské Meziříčí, dle předloženého návrhu podkladového materiálu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-121

Rada obce Krhová neschvaluje podle § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr pronájmu části pozemku parc. č. 308/1 o výměře
cca 30 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, nacházejícího se v katastrálním
území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský
kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, dle předloženého návrhu podkladového
materiálu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-122

a) Rada obce Krhová schvaluje přijetí finančních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje na
základě „Žádosti o poskytnutí individuální podpory v rámci spolufinancování programů
MV“ a to do výše 300 000 Kč za účelem nákupu dopravního automobilu pro jednotku SDH
obce Krhová, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Rada obce Krhová schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace č. D/1645/2019/KH mezi Zlínský
kraj se sídlem tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, IČ: 70891320, zastoupeným hejtmanem Jiřím
Čunkem jako poskytovatelem dotace a Obec Krhová, se sídlem Bří Podmolů 441, 756 63
Krhová, IČ: 1265750, zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou jako příjemcem
dotace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-123

Rada obce Krhová schvaluje uzavření Dodatku č. 7 k pojistné smlouvě č. 7720803130 mezi
Kooperativa pojišťovna,a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ
186 00, IČ: 47116617, jako pojistitel a obec Krhová, se sídlem Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová,
IČ: 01265750, jako pojistník, jejímž předmětem je pojištění majetku obce, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-124

Rada obce Krhová schvaluje uzavření Darovací smlouvy mezi ……..Valachem, nar……….,
bytem….. Valašské Meziříčí, PSČ 757 01 jako obdarovaným a Obcí Krhová, se sídlem Bří
Podmolů 441, 756 63 Krhová, IČ: 01265750, zastoupena starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou
jako dárcem ve výši 6 000 Kč na ulehčení životní situace ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.
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.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-125

Rada obce Krhová schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 14.3.2019 mezi
Obec Krhová, se sídlem Bří Podmolů 441, 756 63 Krhová, IČ: 1265750, DIČ: CZ01265750,
zastoupena Ing. Kateřinou Halaštovou, starostkou, jako objednatelem a Zdeněk Grygařík HARRYMAL, se sídlem Lešná 148, 756 41 Lešná, IČ: 71924949, zastoupený Zděnkem
Grygaříkem, jako zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového
materiálu.

USNESENÍ číslo:

13/2019/R-126

Rada obce Krhová bere na vědomí zápis z jednání komise pro lesní hospodářství, ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

V Krhové, dne 10.7.2019

„otisk razítka“

v.r.
………………………………………….
Ing. Kateřina Halaštová
starostka

v.r.
……………………………………………
Lukáš Macíček
místostarosta

