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

Zastupitelstvo obce Krhová

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 4
KONANÉHO DNE 23.4.2015

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

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-057

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje doplnění programu o bod č. 17 Projednání záměru na

směnu části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová a bodu č. 18 Návrh výpovědi Smlouvy
o výkonu funkce hajného
USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-058

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 4 Zastupitelstva obce
Krhová.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-059

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 4 Zastupitelstva obce Krhová.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-060

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Ing. Pavlu Stodůlkovou a ověřovatele zápisu
Ing. Petra Ševčíka a Bc. Martina Marka
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USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-061

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu s §44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, pořízení Územního
plánu Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje určeným členem zastupitelstva dále jen „určený
zastupitel“ dle § 47 odst. 1 a 4 § 51 odst. 1 a 3 § 53 odst. 1 a 3 § 55 odst. 1 a 3 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších
předpisů, starostku Sylvu Kristkovou pro spolupráci s úřadem územního plánování Městského
úřadu Valašské Meziříčí.
c) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje základní pravidla pro pořízení změn Územního plánu
Krhová:
- Úplné návrhy (podněty) na pořízení změny Územního plánu Krhová, které splňují veškeré
náležitosti stanovené §46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (dále jen „stavební zákon“), budou předkládána Zastupitelstvu obce
Krhová k rozhodnutí bezodkladně dle §46, odst. 3 stavebního zákona na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce.
- Pokud návrh na pořízení změny obsahuje návrh na vymezení nových zastavitelných ploch,
musí být tato žádost řádně odůvodněna.
- Na pořízení změny územního plánu není právní nárok. I když žadatel splní všechny
předepsané náležitosti, je na zastupitelstvu obce, aby návrh komplexně posoudilo a rozhodlo
o jeho vhodnosti.
- Změny územního plánu Krhová budou pořizovány po jejich schválení zastupitelstvem obce
souhrnně jedenkrát ročně, o výjimce z pravidel rozhoduje zastupitelstvo obce Krhová.
- Projednání změny Územního plánu Krhová bude zahájeno pořizovatelem vždy v měsíci lednu
následujícího roku a předmětem změny bude souhrn návrhů na pořízení změny územního
plánu schválených zastupitelstvem obce v průběhu předešlého roku.
- Náklady spojené s projednáváním změny územního plánu hradí obec. Pokud je pořízení
změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou žadatele, nebo více žadatelů bude Obec
Krhová požadovat úplnou úhradu nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace
změny Územního plánu Krhová a podle §55 odst. 4 stavebního zákona bude požadovat
vyhotovení změny územního plánu opatřením obecné povahy a podle § 55 odst. 5
stavebního zákona bude požadovat vyhotovení Územního plánu Krhová, zahrnující právní
stav po vydání jeho změny (tzn. upravit všechny textové a grafické části celého územního
plánu ve čtyřech vyhotoveních).
- Tyto základní pravidla nabývají účinnosti dnem 23.4.2015.
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USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-062

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územní plánu paní …………, bytem
…………– změna účelu využití části parcely č. 1620/16 v k.ú. Krhová (dle předloženého
situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby rodinného domu
a změna účelu využití části parcely č. 1620/16 v k.ú. Krhová (dle předloženého situačního
nákresu) na plochu silniční dopravy za účelem výstavby příjezdové pozemní komunikace.
Toto schválení je podmíněno:
1) oddělením pozemku pro výstavbu rodinného domu se zahradou a hospodářským stavením
s výměrou do 1000 m2,
2) oddělením pozemku pro přístupovou pozemní komunikaci,
3)výstavbou přístupové pozemní komunikace na vlastní náklady žadatelky a majitelky
nemovitosti, 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 orná půda pro zemědělské využití bez
oplocení.
Nesplnění podmínek může udělené schválení omezit nebo zrušit.
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:

4/2015/Z-063

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu k p.č.
810/1, p.č. 811/1 v k.ú. Krhová pana …………, bytem ………….
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:

4/2015/Z-064

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí podnět na pořízení změny územního plánu k p.č.
1527/1 v k. ú. Krhová pana …………, bytem ………….
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:

4/2015/Z-065

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje žádost o změnu územní plánu pana …………, bytem
…………– změna účelu využití části parcely č. 1961/1 a parcely č. 1962 v k.ú. Krhová (dle
předloženého situačního nákresu) na plochu individuálního bydlení za účelem výstavby
rodinného domu.
Toto schválení je podmíněno:
1) oddělením pozemku p.č. 1961/1 pro výstavbu rodinného domu s výměrou do 1000 m2,
2)výstavbou přístupové pozemní komunikace na vlastní náklady žadatele a majitele
nemovitosti, bez budoucích investic obce,
3) přístupová pozemní komunikace bude řádně odvodněna,
4)v budoucnu nebude uplatňován nárok na jakoukoliv údržbu pozemní komunikace, výstavbu
inženýrských sítí a veřejného osvětlení,
5)zbývající část pozemku p.č. 1961/1 bude nadále využívána jako orná půda pro zemědělské
využití bez oplocení.
Nesplnění podmínek může udělené schválení omezit nebo zrušit.
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.
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USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-066

a) Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2015“ a to do výše 115 000,- Kč na provoz a údržbu
tělocvičny, fotbalových kabin, do výše 20 000,- Kč na provoz a údržbu fotbalového hřiště a
do výše 40 000,- Kč na příspěvek na děti a mládež do 18 let.
b) Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Krhová číslo 1/2015“ mezi poskytovatelem dotace: Obec Krhová se sídlem
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou a
příjemcem dotace: Tělovýchovná jednota Jiskra Krhová, IČ: 64124096 zastoupená Jiřím
Mičolou, předsedou.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-067

c) Zastupitelstvo obce schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o poskytnutí
dotace“ a to do výše 50 000,- Kč na provozní náklady pečovatelské služby poskytované
občanům obce Krhová.
d) Zastupitelstvo obce schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Krhová číslo 2/2015“ mezi poskytovatelem dotace: Obec Krhová se sídlem
Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Sylvou Kristkovou a
příjemcem dotace: Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí se sídlem Žerotínova
319, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47863561 zastoupená ředitelkou Mgr. Bc. Zdislavou
Odstrčilovou.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-068
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje KUPNÍ SMLOUVU mezi paní …………, nar. …………, r.č.
…………, trvale bytem …………, jako PRODÁVAJÍCÍ na straně jedné a Obcí Krhovou, se sídlem
Hlavní 205, Krhová, PSČ 756 63, IČ: 01265750, zastoupena starostkou obce Sylvou Kristkovou,
nar. …………, r.č. …………, bytem …………, jako KUPUJÍCÍ na straně druhé, předmět smlouvy:
pozemek p.č. 1931/2 o výměře 139 m2 – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace,
v obci a k.ú. Krhová, dle předloženého návrhu.
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:

4/2015/Z-069

Unesení nebylo přijato.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-070

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí přednesenou prezentaci spolku Hrádky beze
skládky, z.s. ohledně možných variant a řešení situace laguny Hrádky připravované rekultivace
dobývacího prostoru a budování volnočasového areálu Hliník.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-071

Zastupitelstvo obce Krhová pověřuje Radu obce Krhová ke zvolení Komise pro Hrádky, jejíž
členové budou pan Petr Vrečka, pan Lukáš Macíček a pan Jaromír Korabečný.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-072

Zastupitelstvo schvaluje znění Jednacího řádu kontrolního výboru obce Krhová, přednesené
předsedou kontrolního výboru Jaromírem Korabečným.
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USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-073

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. 4. 2015 a neuplatňuje nárok na
zvýšení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva plynoucí z novely tohoto nařízení.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-074

Zastupitelstvo obce Krhová neschvaluje účast v soutěži Vesnice roku 2015

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-075

a) Zastupitelstvo obce Krhová revokuje usnesení č. 2/2014/Z-038a – záměr koupi pozemku
p.č. 697/2 v k. ú. Bynina, jejímž vlastníkem je Město Valašské Meziříčí, na němž je stavba točny
Krhová, která je ve vlastnictví Obce Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje záměr směny části pozemku p.č. 1948/1 v k.ú. Krhová
ve vlastnictví Obce Krhová o výměře cca 11500 m2, předmětem směny je část pozemku, která
se nachází pod tělesem skládky v Krhové na Hrádkách dle předloženého situačního zákresu na
katastrálním a leteckém snímku za pozemek p.č. 697/2 v k.ú. Bynina o výměře 947 m2 ve
vlastnictví Města Valašského Meziříčí.

USNESENÍ číslo:

4/2015/Z-076

Unesení nebylo přijato.

V Krhové, dne 23. 4. 2015

v.r.

……………………………………..
Sylva Kristková
starostka

„otisk razítka“

v.r.

……………………………………..
Ing. Alois Bayer
místostarosta
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