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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 13
KONANÉHO DNE 21. 1. 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. 13 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 14 zastupitelů, zastupitel pan Ladislav Havel byl
řádně omluven. 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. 12 byli Jiří Mičola a Mgr. Ivana
Pavlicová. 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)
7)
8)
9)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání žádosti o odkoupení pozemku par. č. 1627 , k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání žádosti o odkoupení pozemku par. č. 995/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání podnětu změny územní plánu pro pozemky v majetku obce Krhová
Projednání veřejné vyhlášky o zrušení některých obecně závazných vyhlášek
Projednání novely odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Projednání bezúplatného převodu pozemků parc.č. 2150/7 o výměře 199 m2, p.č. 2150/8 o
výměře 153 m2, p.č. 2150/10 o výměře 168 m2, p.č. 2150/14 o výměře 429 m2, p.č. 2150/15 o
výměře 9 m2, p.č. 2150/16 o výměře 3 m2, p.č. 2150/17 o výměře 195 m2, p.č. 2150/18 o
výměře 70 m2, p.č. 2150/19 o výměře 27, p.č. 2150/21 o výměře 90 m2, p.č. 2151/3 o výměře
1690 m2, p.č. 2151/5 o výměře 40 m2, p.č. 2151/6 o výměře 28 m2 v k.ú. Krhová z vlastnictví
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
10) Projednání přihlášky do Národní síť Zdravých měst ČR
11) Projednání přihlášky do Svazu měst a obcí České republiky
12) Různé
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-178

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 13 Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-179

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 13 Zastupitelstva obce Krhová.
14
PRO:

PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

0
0
1

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:
Silvie Valachová
Ověření zápisu provedou:
Bc. Ivana Gefingová, Jaromír Korabečný
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-180

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Silvii Valachovou a ověřovatele zápisu Bc.
Ivanu Gefingovou a pana Jaromíra Korabečného.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

4. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKOUPENÍ POZEMKU
PAR. Č. 1627 , K.Ú. KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Lukáš Macíček
Na základě žádosti paní Takáčové ze dne 5.1.2016 byl předložen Zastupitelstvu obce Krhová
k projednání prodej pozemku p.č. 1627. Důvodem tohoto prodeje je narovnání vlastnických vztahů,
jelikož na uvedeném p.č. 1627 v majetku obce Krhová se nachází část zahrady paní Takáčové.
Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy a následného předložení prodeje pozemku na nejbližším
zasedání Zastupitelstva obce Krhová. Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje – geometrické
zaměření pozemku, znalecký odhad pozemku, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí
a daň z prodeje. Náklady budou součástí kupní smlouvy.
Rozprava: p.Takáčová, Ing. Kateřina Takáčová
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-181

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje záměr prodat pozemek parc. č. 1627 o výměře cca 330
m2, nacházející se v k. ú. Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.

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

14
0
0
1

5. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O ODKOUPENÍ POZEMKU
PAR. Č. 995/1, K.Ú. KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Lukáš Macíček
Na základě žádosti firmy Sunnytech s.r.o bylo předloženo Zastupitelstvu obce Krhová k projednání
prodej části pozemku 995/1.
Firma Sunnytech s.r.o doložila svůj záměr výroby lehkých stavebních panelů v lokalitě, která je
v územním plánu obce vedena jako plocha pro smíšenou výrobu. Firma se zajímá minimálně o 3000
m2 z celkové výměry pozemku 16036 m2.
Firma uvádí, že pro obec nabízí vznik cca 5 pracovních míst a příjem do obecního rozpočtu tím, že umístí
všechny společnosti na adresu výrobny lehkých stavebních panelů.
Lokalita je v územním plánu vedena jako plocha SMÍŠÁ VÝROBNÍ, kterou lze využít jako plochu pro
lehkou průmyslovou výrobu, skladování, občanskou vybavenost – pouze prodej.
Rozprava: Ing. Roman Král, Věra Čačková, Lukáš Mačíček, zástupce firmy Sunnytech, Jaroslav Pavlica,
Ing. Roman Král, Ing. Kateřina Halaštová, Bc. Martin Marek
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-182

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje záměr prodat část pozemku parc. č. 995/1 o výměře
cca 3000 m2, nacházejícího se v k. ú. Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
14
PRO:

PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
0
1

Usnesení bylo přijato
Nehlasoval: Ladislav Havel

6) Projednání podnětu změny územní plánu pro
pozemky v majetku obce Krhová
Předkladatel: Lukáš Macíček
Plochy smíšené obytné vesnické jsou využity pro bydlení individuální v rodinných domech, přípustné
využítí je veřejná prostranství, rodinná rekreace, občanská vybavenost sloužící především obyvatelům
obytných zón atd. Podmínka prostorového uspořádání je v podobě max. výšky zástavby – 2 nadzemní
podlaží.
Parcela č. 1174 je navržena ke změně plochy na občanskou vybavenost z důvodu vize umístění
zvoničky. Parcely č. 77/1 a 59/2 se nacházejí za budovou základní školy.

Rozprava: Ing. Kateřina Halaštová
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-183

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje změnu územního plánu – změna účelu využití parcely
č. 1174 v k.ú. Krhová ve výměře cca 250 m2 (dle předloženého situačního nákresu) na plochu
občanská vybavenost – veřejná vybavenost.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje změnu územního plánu – změna účelu využití parcely
č. 77/1 ve výměře 1283 m2 a parcely č. 59/2 ve výměře 810 m2 v k.ú. Krhová (dle předloženého
situačního nákresu) na plochu občanská vybavenost.
c) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje změnu územního plánu – změna účelu využití parcely
č. 993/1 v k.ú. Krhová ve výměře cca 6 400 m2 (dle předloženého situačního nákresu) na plochu
smíšenou obytnou vesnickou.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

7. PROJEDNÁNÍ VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY O ZRUŠENÍ
NĚKTERÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) narovnává stav OZV po odtržení obce Krhová od města
Valašské Meziříčí.
Návrh vyhlášky byl zaslán k připomínkování Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR.
Vznesené připomínky byly zapracovány do vyhlášky.
Rozprava: Do rozpravy se z přítomných nikdo nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

13/2016/Z-184
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

8. PROJEDNÁNÍ NOVELY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ
ZASTUPITELSTEV ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÍCH CELKŮ
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
Vláda ČR na svém zasedání ze dne 14. 12. 2015 schválila nařízení vlády 352/2015, kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev a to s účinností od 1.
1. 2016. Novela zvyšuje odměny za výkon funkce uvolněným členům zastupitelstva (o 3 %) a umožňuje
zvýšit odměny za výkon funkce i neuvolněným členům zastupitelstva (taktéž až o 3 %).
Porovnání odměn za výkon funkce dle nařízení vlády.
stávající odměny
schválené zastupitelstvem

Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
od 1.1.2016

Člen rady

1 300,00 Kč

1 386,00 Kč

Předseda výboru zastupitelstva nebo
komise rady

1 120,00 Kč

1 194,00 Kč

880,00 Kč

938,00 Kč

360,00 Kč

384,00 Kč

180,00 Kč

192,00 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 ne základě nového usnesení). Další postup se tedy
odvíjí od rozhodnutí daného zastupitelstvem.
Rozprava: Do rozpravy se z přítomných nikdo nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-185

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. 2016 a neuplatňuje nárok na
zvýšení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva plynoucí z novely tohoto nařízení.
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

14
0
0
1

9. PROJEDNÁNÍ
BEZÚPLATNÉHO
PŘEVODU
POZEMKŮ PARC.Č. 2150/7 O VÝMĚŘE 199 M2, P.Č.
2150/8 O VÝMĚŘE 153 M2, P.Č. 2150/10 O VÝMĚŘE
168 M2, P.Č. 2150/14 O VÝMĚŘE 429 M2, P.Č. 2150/15
O VÝMĚŘE 9 M2, P.Č. 2150/16 O VÝMĚŘE 3 M2, P.Č.
2150/17 O VÝMĚŘE 195 M2, P.Č. 2150/18 O VÝMĚŘE
70 M2, P.Č. 2150/19 O VÝMĚŘE 27, P.Č. 2150/21 O
VÝMĚŘE 90 M2, P.Č. 2151/3 O VÝMĚŘE 1690 M2, P.Č.
2151/5 O VÝMĚŘE 40 M2, P.Č. 2151/6 O VÝMĚŘE 28 M2
V K.Ú. KRHOVÁ Z VLASTNICTVÍ ÚŘADU PRO
ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
Předkladatel: Lukáš Macíček
Z důvodu přípravy realizace projektu BEZBARIÉROVÉ CHODNÍKY V KRHOVÉ a narovnání vlastnických
vztahů jsme vstoupili v jednání s územním pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) odloučené pracoviště Vsetín. Jednání se týká bezúplatného převodu pozemků
parc.č. 2150/7 o výměře 199 m2, p.č. 2150/8 o výměře 153 m2, p.č. 2150/10 o výměře 168 m2, p.č.
2150/14 o výměře 429 m2, p.č. 2150/15 o výměře 9 m2, p.č. 2150/16 o výměře 3 m2, p.č. 2150/17 o
výměře 195 m2, p.č. 2150/18 o výměře 70 m2, p.č. 2150/19 o výměře 27, p.č. 2150/21 o výměře 90
m2, p.č. 2151/3 o výměře 1690 m2, p.č. 2151/5 o výměře 40 m2, p.č. 2151/6 o výměře 28 m2 v k.ú.
Krhová.
Naše žádost je postupně řešena podle charakteru pozemku.
Na základě aktivního odmítnutí úplatného převodu, které bylo schváleno na 12. Zasedání zastupitelstva
obce Krhová byl k projednání předložen další administrativní krok a to schválení návrhu Smlouvy o
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci parcelních čísel viz. výše.
Rozprava: Do rozpravy se z přítomných nikdo nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

13/2016/Z-186

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického
práva k nemovité věci mezi Obcí Krhová, se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 01265750 DIČ:
CZ01265750, zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, jako nabyvatelem a Českou
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží

390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, jako převodcem, jejímž předmětem je bezúplatný převod
pozemků v katastrálním území Krhová parcelní parc.č. 2150/7 o výměře 199 m2, p.č. 2150/8 o
výměře 153 m2, p.č. 2150/10 o výměře 168 m2, p.č. 2150/14 o výměře 429 m2, p.č. 2150/15 o
výměře 9 m2, p.č. 2150/16 o výměře 3 m2, p.č. 2150/17 o výměře 195 m2, p.č. 2150/18 o
výměře 70 m2, p.č. 2150/19 o výměře 27, p.č. 2150/21 o výměře 90 m2, p.č. 2151/3 o výměře
1690 m2, p.č. 2151/5 o výměře 40 m2, p.č. 2151/6 o výměře 28 m2 v k.ú. Krhová ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Ladislav Havel

10.
PROJEDNÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO NÁRODNÍ SÍTĚ
ZDRAVÝCH MĚST ČR
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
Obec Krhová byla oslovena ke členství v mezinárodně certifikované asociaci Národní síť Zdravých měst
ČR (dále jen „NSZM ČR“) a k realizaci „Projektu Zdravé město“ a „místní Agenda 21“ dle mezinárodních
standardů OSN a EU.
Národní síť Zdravých měst ČR je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994.
V současné době (stav k lednu 2015) zastřešuje 119 měst, obcí, mikroregionů a krajů. Asociace je
založena jako sdružení právnických osob dle § 20f a násl. obč. zákoníku č. 40/1964 Sb., v úplném znění
zák. č. 47/1992 Sb.
Posláním asociace NSZM ČR je podporovat kvalitu veřejné správy na místní a regionální úrovni,
zejména zaváděním mezinárodně uznávaných standardů (Projekt Zdravé město, místní Agenda 21 aj.).
Za tímto účelem zajišťuje asociace přenos informací a poskytuje svým členům řadu služeb.
Členství města v NSZM ČR je navrženo zejména z důvodu potřeby posílit možnosti města při získávání
externích finančních zdrojů (Strukturální fondy EU ap.). S těmito zdroji souvisí další rozvíjení kvality
veřejné správy města v souladu s mezinárodními standardy EU a OSN a též další zlepšování komunikace
s veřejností.
Dalším důvodem je možnost využívání know-how NSZM ČR pro systémovou práci v oblasti
strategického plánování a řízení. V neposlední řadě je snaha o „Zdravé město“ dobrou vizitkou pro
návštěvníky i mezinárodní partnery města – podpoří dobrou image města. Členství poskytuje také
možnosti užší spolupráce a využití informací a know-how NSZM ČR a spolupráci s jejími členy a
odbornými partnery.
Členství souvisí v neposlední řadě s programovým prohlášením rady / strategickým plánem města
apod.
Pro další postup je nutné, aby byla ustanovena základní řídící struktura Projektu Zdravé město, která
se sestává z:
•
politika zodpovědného za realizaci projektu „Zdravé město a MA21“ (člena politického vedení
– starosta/místostarosta);

•
koordinátora projektu „Zdravé město a MA21“ (zaměstnance zařazeného do struktury
městského úřadu);
Dále je pro přijetí Města jako člena NSZM ČR doporučeno schválení Deklarace Zdravého města a MA21
orgánem zastupitelstva (viz Příloha č. ….). Touto deklarací se město zavazuje k plnění doporučení
mezinárodních dokumentů EU a OSN, zejména „Agendy 21“ a „Zdraví 21 / Zdraví 2020“ (více o
mezinárodních dokumentech v příloze č….).
Obec Krhová spadá do obce I. stupně do 2000 obyvatel, která nehradí žádný členský příspěvek. Nejsou
ji však poskytovány služby NSZM v místě.
Rozprava: Do rozpravy se z přítomných nikdo nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

13/2016/Z-187
USNESENÍ číslo:
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje členství obce Krhová v asociaci Národní síť Zdravých
měst ČR (NSZM ČR) a „Deklaraci Zdravého města“ ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje jako politika projektu „Zdravé město a místní Agenda
21“ Ing. Kateřinu Halaštovou, starostku a souhlasí s tím, že Rada obce Krhová pověří pracovníka
obce pro koordinaci projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato
Nehlasoval: Ladislav Havel

11. PROJEDNÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO SVAZU MĚST A OBCÍ
ČESKÉ REPUBLIKY
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
V rámci celé republiky existuje také Svaz měst a obcí České republiky. Svaz v současné době sdružuje
2.789 obcí, tj. 44,6 % z celkového počtu obcí v České republice.
Pro vstup do Svazu je nutné rozhodnutí zastupitelstva města. Členství ve Svazu vzniká na základě
rozhodnutí předsednictva Svazu dnem zaplacení členského příspěvku.
Výše členského příspěvku je stanovena jednak počtem obyvatel (1,80 Kč/1 obyvatel) a dále paušální
částkou (5.000,- Kč). V našem případě představuje roční příspěvek cca 3.600,- Kč.
Mezi praktické výhody členství ve Svazu náleží především:
•
možnost aktivně se zapojit do vytváření legislativy a politik v rámci ČR i EU, a tím ovlivnit právní
prostředí pro fungování obce,
•
právní poradenství poskytované legislativně-právním oddělením členským obcím zdarma
(oblasti týkající se fungování obce),
•
poradenství poskytované členům Svazu při hledání partnerů pro projekty spolupráce obcí
(Town Twinning),

•
přístup do členské sekce webových stránek (například Poradna Svazu či Z činnosti orgánů
Svazu),
•
možnost podílet se na činnosti Svazu a na formování jeho politiky prostřednictvím členství v
odborných komisích Svazu, účastí na jednání vrcholných orgánů Svazu (Sněm Svazu) či podněty, co by
Svaz měl prosazovat,
•
možnost zastupovat Svaz na mezinárodních konferencích a jiných akcích jako jeho zástupce,
•
možnost zapojit se do mezinárodních projektů zaměřených na výměnu zkušeností v různých
oblastech místní správy,
•
měsíčník Informační servis (INS) zdarma zasílaný členům Svazu,
•
elektronický zpravodaj s přehledem novinek zveřejněných na webových stránkách Svazu
•
výhodné podmínky při získání Svazových publikací.
Rozprava: Ing. Roman Král, Ing. Kateřina Halaštová
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

13/2016/Z-188
USNESENÍ číslo:
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vstup obce Krhová do
spolku Svaz měst a obcí České republiky, se sídlem 5. května 1640/65, 140 21 Praha 4, IČ:
63113074.
PRO:
14
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
0
NEHLASOVAL:
1
Usnesení bylo přijato
Nehlasoval: Ladislav Havel

12. RŮZNÉ:
Informace o zůstatku na účtu obce Krhová.
Informace z valné hromady hasičů.
Upozornění, aby si spolky daly požadavky na příspěvek.
Pozvání na košt slivovice.
Pozvání na výstavu historických fotek Krhové.
Informace o zápisu dětí do 1 třídy.
Dotaz na víčeúčelové hřiště.
Informace k pozemkům pod bytovkami, které dříve převádělo město.

Pozvánka na divadlo Schod 19. 2. 2016 a karneval 20.2.2016.
Pozvánka na turnaj v badmintonu.

V Krhové, dne 21. 1.2016

„otisk razítka“

v.r.

v.r.

……………………………………..
Ing. Kateřina Halaštová
starostka

……………………………………..
Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..

Bc. Ivana Gefingová
Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..

Jaromír Korabečný

