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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 3
KONANÉHO DNE 29. 1. 2015 od 17.00 hod.

UPOZORNĚNÍ
Z tohoto zasedání byl pořizován zvukový záznam, který bude na základě rozhodnutí
Zastupitelstva obce Krhová usnesení č. 9/2014/Z-110 zveřejněn na webových stránkách obce.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Kristková zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Krhová. Uvítala občany i zastupitele obce.

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 14 zastupitelů, řádně omluven byl zastupitel Petr
Vrečka. Na základě tohoto prohlásila starostka obce zasedání Zastupitelstva obce Krhová jako
usnášeníschopné.

OVĚŘENÍ ZÁPISU Z PŘEDCHOZÍHO ZASTUPITELSTVA
OBCE
Ověřovatelé posledního zápisu ze zasedání Zastupitelstva č.2 byly Bc. Ivana Gefingová a Mgr. Ivana
Pavlicová. Obě zastupitelky konstatovaly a potvrdily podpisem, že zápis byl v pořádku a nebyly
podány žádné námitky.
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PROGRAM – ZASEDÁNÍ č. 3 ZASTUPITELSTVA OBCE
KRHOVÁ
Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání strategického dokumentu „Program rozvoje obce Krhová“
(předkladatelka Kristková)
Projednání rozpočtového výhledu
(předkladatelka Kristková)
Projednání návrhu Pumptrackové dráhy
(předkladatel Macíček)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 339, p.č. 335 v k.ú.
Krhová (předkladatel Ing. Bayer)
Projednání Žádosti o finanční prostředky pro motocyklový sport na rok 2015
(předkladatel Ing. Bayer)
Různé

1) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starostka navrhla doplnění programu o bod č. 9 - Projednání příspěvku pro každého
nastupujícího žáka do 1 třídy a bodu č. 10 - Projednání Jednacího řádu finančního výboru.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2015/Z-047

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění programu o bod č. 9 Projednání příspěvku

pro každého nastupujícího žáka do 1. třídy a bodu č. 10 Projednání Jednacího řádu
finančního výboru.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Usnesení bylo schváleno.
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Navržený program po změnách:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání strategického dokumentu „Program rozvoje obce Krhová“
(předkladatelka Kristková)
Projednání rozpočtového výhledu
(předkladatelka Kristková)
Projednání návrhu Pumptrackové dráhy
(předkladatel Macíček)
Projednání podnětu na pořízení změny územního plánu k p.č. 339, p.č. 335 v k.ú.
Krhová (předkladatel Ing. Bayer)
Projednání Žádosti o finanční prostředky pro motocyklový sport na rok 2015
(předkladatel Ing. Bayer)
Projednání příspěvku pro každého nastupujícího žáka do 1. třídy ZŠ
(předkladatelka Mgr. Pavlicová)
Projednání Jednacího řádu finančního výboru
(předkladatelka Čačková)
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2015/Z-048

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 3 Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Usnesení bylo schváleno.

2) ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2015/Z-049

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 3 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Usnesení bylo schváleno.
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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 úřadu
k nahlédnutí.
Starostka obce určila zapisovatelku a ověřovatele zápisu:
Zápis provede:
Ověření zápisu provedou:

Silvie Valachová
Lukáš Macíček, Jiří Mičola

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2015/Z-050

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Silvii Valachovou a ověřovatele zápisu Lukáše
Macíčka a Jiřího Mičolu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Usnesení bylo schváleno.

4) Projednání strategického dokumentu
„PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ“
Předkladatel: Kristková
Program rozvoje obce je jeden z nejdůležitějších dokumentů každé obce. Pro nás, jako novou
obec platí tato důležitost o to více, protože tento dokument v analytické části poskytuje souhrn
důležitých informací o obci a v návrhové části udává směr vývoje obce.
K tvorbě tohoto dokumentu jsme přistupovali poctivě, snažili jsme se do něho promítnout
všechny potřeby a problémy obce a to reálně s návazností na ekonomický potenciál obce.
Formu dokumentu jsme zvolili možná netradiční, s tím, že jsme minimalizovali odborné definice,
které ocení pouze odborník. Snažili jsme se, aby Programu rozvoje obce Krhová rozuměl každý
občan.
Dokument je zpracován na období 2015-2025. Tento dokument obsahuje i přehled rozvojových
aktivit provedených od vzniku obce, tedy od 1.1.2013 s tím, že další rozvoj obce na ně navazuje.
Dostáváme tak ucelenou písemnou formu rozvoje obce a věřím, že bude oceněným podkladem
pro práci nás zastupitelů a občanovi bude dávat jistotu, že obec směřuje k prosperitě.
Jak již píši v úvodu tohoto dokumentu: „Představy jsou duší rozvoje, udávají směr, ztělesňují
hnací myšlenky a strategické plánování je o myšlenkách. Program rozvoje obce Krhová je
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současně „živou“ knihou, která by měla být zpřesňována, případně doplňována podle potřeb
občanů obce, kterým by měla hlavně sloužit“.
Program rozvoje obce bude stabilně vyvěšen na webových stránkách obce a bude k nahlédnutí
na obecním úřadě. Program rozvoje obce je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Sylva Kristková, Jaroslav Pavlica, Jiří
Mičola, Ing. Kateřina Halaštová, Ing. Pavel Čáň, František Čáň, Ing. Petr Ševčík, Ing. Alois Bayer
Návrh usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2015/Z-051

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ na období
2015-2025 dle předloženého podkladového materiálu.

PRO:

12

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

2
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Zdrželi se: Ing. Pavel Čáň, František Čáň
Usnesení bylo schváleno.

5) Projednání ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU
Předkladatel: Kristková
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 je přílohou č. 3 tohoto dokumentu.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Věra Čačková, Ing. Pavla Stodůlková

Návrh usnesení:

USNESENÍ číslo:
3/2014/Z-052
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Rozpočtový výhled Obce Krhová 2016 – 2020 dle
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle
předloženého podkladového materiálu.
PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Usnesení bylo schváleno.
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6) Projednání návrhu Pumptrackové dráhy
Předkladatel: Macíček
Návrh umístění Pumptrackové dráhy je před fotbalovým hřištěm, jako doplňující sestava pro
využití volného času. Pumptracková dráha slouží jako jedinečný nácvik rovnováhy, ovládání a
získání dovedností na jízdních kolech. Jízda na Pumptracku je bezpečná a zábavná a je vhodná
pro všechny věkové kategorie (předškolní děti, školáci, dospělí) a úrovně dovednosti, druhů a
velikosti kol. Pumptrack vytváří nový směr využití kol a nabízí široké spektrum cílových skupin,
minimální údržba, originální odvětví sportu a trávení volného času, prevence kriminality.
Zastupitel Lukáš Macíček zpracoval a s průvodním slovem promítnul prezentaci o Pumptrackové
dráhy.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): pan Hrabovský, Lukáš Macíček, Ing. Petr
Ševčík
Návrh usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2014/Z-053

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí návrh Pumptrackové dráhy, který je zařazen do
rozvoje obce jako IX. etapa multifunkčního areálu volnočasových aktivit.

PRO:

14

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Usnesení bylo schváleno.

7) Projednání podnětu na pořízení změny
územního plánu k p.č. 339, p.č. 335 v k.ú.
Předkladatel: Ing. Bayer
Obdrželi jsme žádost - podnět na změnu ÚP na pozemcích p. č. 339 a 335 v k. ú. Krhová. Tyto
pozemky jsou v ÚP navrženy jako plochy bydlení – hromadné. To znamená, že jsou určeny pro
bydlení v bytových domech. Vlastník pozemků žádal změnu na plochy určené pro bydlení
individuální v rodinných domech.
Ještě před tímto zasedáním zastupitelstva došlo ke změně majitele těchto pozemků a ten
23. ledna 2014 informoval starostku, že nemá zájem o změnu územního plánu dle návrhu
původního vlastníka. A to z toho důvodu, že na těchto pozemcích má záměr postavit domy
v souladu se schváleným ÚP. Tato změna je vedena v katastru nemovitostí jako: „Objekt je
dotčen změnou právního vztahu: V-360/2015“.
Z výše uvedených důvodů se o tomto bodu jednání nehlasovalo.
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8) Projednání žádosti o finanční prostředky
pro motocyklový sport na rok 2015
Předkladatel: Ing. Bayer
Místostarosta informoval o podané Žádosti o finanční prostředky pro motocyklový sport na rok
2015. Finanční podpora by byla určena pro obyvatele Krhové, jmenovitě Josefa Pončíka a Karla
Brandtnera.
Tito jezdci se účastní již řadu let mezinárodních soutěží silničních motocyklů. Do této doby
dosáhli řady úspěchů, jak v rámci republiky, tak i v Evropě a reprezentují tak dobré jméno obce.
Přínosem pro obec by bylo její zviditelnění po celém území ČR a některých zemí Evropy a další
možná spolupráce při různých promoakcích (dětské dny, slavnosti obce a jiné společenské akce
obce).
Požadovaná částka činí 100 000,- Kč a posloužila by k zaplacení části nákladů obou dvou jezdců,
pro sezonu 2015.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Sylva Kristková, Ing. Kateřina Halaštová,
Věra Čačková, Jaroslav Pavlica, Ivana Gefingová
Návrh usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2014/Z-054

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje finanční příspěvek pro motocyklové jezdce pana Josefa
Pončíka a pana Karla Brandtnera.

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

1
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Zdržela se: Ing. Kateřina Halaštová
Usnesení bylo schváleno.

9) Projednání příspěvku pro každého
nastupujícího žáka do 1. třídy ZŠ
Předkladatel: Mgr. Pavlicová
Ředitelka školy navrhla, aby se pokračovalo i v dalších letech v postupu, při kterém jsme
prvňáčkům nakoupili školní pomůcky a potřeby v hodnotě 1. 500,- Kč pro jednoho žáka. Použití
příspěvku bylo v kompetenci ředitele školy a nákup potřeb proběhl po podrobné konzultaci
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s rodiči. Rodiče se mohli rozhodnout, jaké budou pro jejich dítě pořízeny barvy a motivy na
potřebách.
Celá částka v minulém roce činila 25 500,- Kč a byla hrazena z obecního rozpočtu. Částka byla
čerpána během prázdnin před začátkem daného školního roku. Pro další léta celého funkčního
období zastupitelstva navrhuji stejný postup, rodiče žáků přijali tento dar velmi kladně.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Ing. Kateřina Halaštová, Sylva Kristková
Návrh usnesení:

USNESENÍ číslo:

3/2014/Z-055

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje motivační příspěvek pro rodiče dětí, které nastoupí do
1. třídy ZŠ Krhová, příspěvková organizace v letech 2015, 2016, 2017, 2018 ve formě věcného
daru ve výši 1500,- Kč na jedno dítě.
b) Výběr věcného daru bude v kompetenci ředitelky základní školy a je podmíněn nákupem
školních potřeb.

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

1
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Zdržela se: Mgr. Ivana Pavlicová
Usnesení bylo schváleno.

10) Projednání Jednacího řádu finančního
výboru
Předkladatel: Čačková
Paní Čačková je předsedkyní finančního výboru. Představila ostatní členy finančního výboru:
Bc. Martin Marek a Ing. Roman Král. Zpracovala a předložila zastupitelům Jednací řád finančního
výboru.
Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Sylva Kristková
Návrh usnesení

USNESENÍ číslo:

3/2014/Z-056

Zastupitelstvo schvaluje znění Jednacího řádu finančního výboru obce Krhová, zpracovaný
Věrou Čačkovou, předsedkyní finančního výboru.

PRO:

13

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

1
1

Nehlasoval: Petr Vrečka
Zdržela se: Věra Čačková
Usnesení bylo schváleno.
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11) Různé
Kateřina Halaštová informovala o přípravě Krhovské obecní veselice.
Starostka informovala o přípravě dalšího ročníku Pohádkového lesa.
Dále starostka informovala o přípravě slavnostního aktu k 100. letému výročí narození
generálmajora Ing. Rudolfa Pernického.
Dále byly vzneseny připomínky k probíhající zimní údržbě. Přítomná paní Smékalová upozornila
na pozdní odhrnování ulice U Školky, zastupitel Jaromír Korabečný upozornil na kluzkost ulice
Hrádky. Místostarosta tyto připomínky bude brát v potaz k následnému zlepšení této služby.
K financování zimní údržby vznesl radní František Čáň připomínku, že měl návrh pro levnější
způsob údržby. Starostka uvedla na pravou míru, že obec je zadavatelem dle zákona o veřejných
zakázkách a je povinna provést výběrové řízení. Toto řízení proběhlo. Mezi vyzvanými uchazeči
byli i Vladimír Čáň, pan Karel Mrnuštík a pan Jan Kudělka, kteří se nakonec výběrového řízení
nezúčastnili. Nabídku podali dva uchazeči TS Valašské Meziříčí s.r.o. a Valašská ZD Zašová.
Zakázku vyhrálo Valašské ZD Zašová. Původní návrh radního Fr. Čáně pro levnější způsob
provádění posypu byl písemně prověřen, ale bohužel, oslovená firma se nemohla k cenovému
návrhu pana Čáně zavázat.

Účastníci rozpravy (viz. uveřejněný zvukový záznam): Ing. Kateřina Halaštová, Sylva Kristková,
Jaroslav Pavlica, Věra Čačková, Jiří Mičola, Ivana Gefingová, František Čáň, Ing. Petr Ševčík,
Martin Marek, Jaromír Korabečný, Jaroslav Pavlica.
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Prezenční listina
Program rozvoje obce
Rozpočtový výhled

V Krhové, dne 29. 1. 2015
v.r.

„otisk razítka“

v.r.

……………………………………..

……………………………………..

Sylva Kristková
starostka

Ing. Alois Bayer
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil Lukáš Macíček

……………………………………..
v.r.

Zápis ověřil Jiří Mičola

……………………………………..
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