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

ZÁPIS
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 14
KONANÉHO DNE 24. 2. 2016 od 16.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová mimořádné zasedání č. 14 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 Bc. Martin Marek 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. 13 byli Bc. Ivana Gefingová a
Jaromír Korabečný. 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)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Územního plánu obce Krhová
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory TJ JISKRA Krhová
Projednání kandidáta přísedícího Okresního soudu ve Vsetíně
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

14/2016/Z-189

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program mimořádného zasedání č. 14
Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval Martin Marek

2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

14/2016/Z-190

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

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Martin Marek

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:
Ing. Pavla Stodůlková
Ověření zápisu provedou:
Věra Čačková, Ladislav Havel
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:

USNESENÍ číslo:

14/2016/Z-191

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Ing. Pavla Stodůlkovou a ověřovatele zápisu
paní Věru Čačkovou a pana Ladislava Havla.

PRO:

13

PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

0
1
1

Usnesení bylo přijato.
Zdržel se:
Ladislav Havel
Nehlasoval: Martin Marek

4. PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako příslušný orgán
obce – úřad územního plánování (pořizovatel), ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zpracoval žádost obce návrh zadání pro zpracování Územního plánu Krhová. Zadání bylo projednáno s
dotčenými orgány, krajským úřadem, obcí Krhová (pro kterou je ÚP pořizován) a sousedními obcemi.
Pořizovatel, spolu s určeným zastupitelem, starostkou obce – Ing. Kateřinou Halaštovou, na základě
výsledků projednání - uplatněných připomínek, požadavků a podnětů, upravil návrh zadání pro
zpracování územního plánu, a podle § 47 odst. 4 stavebního zákona předkládá zastupitelstvu obce
Krhová Zadání pro zpracování Územního plánu Krhová
ke schválení.
Souhlas k pořízení Územního plánu Krhová byl udělen zastupitelstvem obce Krhová dne 24. 9. 2015
usnesením č. 9/2015/Z-126. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor územního plánování a stavebního
řádu, jako příslušný orgán obce – úřad územního plánování (pořizovatel), ve smyslu ustanovení § 6
odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, zpracoval dle § 47 stavebního zákona s určeným zastupitelem – starostkou
obce Č.j. MěÚVM 07298/2016 str. 2 Ing. Kateřinou Halaštovou, zadání Územního plánu Krhová, ve
kterém byly stanoveny hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu.
Pořizovatel zaslal návrh zadání dotčeným orgánům, sousedním obcím (Obec Zašová, Hostašovice a
Město Valašské Meziříčí) a krajskému úřadu, oznámení o projednání návrhu zadání ze dne 2. 12.
2015,č.j. MěÚVM 58971/2015. Zveřejnění návrhu zadání a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po
dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednání zprávy na úřední desce MěÚ Valašské Meziříčí
(2. 12.2015 – 4. 1. 2016) a na Obecním úřadě Krhová (2. 12. 2015 – 4. 1. 2016) bylo pořizovatelem
zajištěno veřejnou vyhláškou ze dne 2. 12. 2015, č.j. MěÚVM 60851/2015. V úplné podobě byl návrh
zadání zveřejněn elektronicky na www.valasskemezirici.cz v sekci „Územní plánování“ a na
internetových stránkách obce www.krhova.cz.

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:

USNESENÍ číslo:

14/2016/Z-192

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje dle ust. § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, předložené Zadání pro zpracování Územního plánu Krhová, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:

14
0
0
1

Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Martin Marek
Doplňující otázka paní PhDr. Holčákové.

5) PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SMLOUVY VEŘEJNÉ
FINANČNÍ PODPORY TJ JISKRA KRHOVÁ
Předkladatel: Lukáš Macíček
Dle schváleného rozpočtu je nutné na schválený transport finanční podpory TJ Jiskra Krhová udělat
následující kroky:
Schválit „Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2016“ ve výši celkem 175 000 Kč
dle rozpisu na konkrétní použití viz. níže a schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Krhová.

Poskytnutá dotace z rozpočtu obce Krhová pro rok 2016
Poř.č.

Datum
podání

1

20.1.2016

2

20.1.2016

3

20.1.2016

Žadatel
TJ Jiskra
Krhová, z.s.
TJ Jiskra
Krhová, z.s.
TJ Jiskra
Krhová, z.s.

Účel

Požadovaná výše
dotace

Provoz a údržba tělocvičny a sportovišť

115 000 Kč

Provoz a údržba fotbalového hřiště

20 000 Kč

Příspěvek na děti a mládež do 18 let

40 000 Kč

Celkem

175 000 Kč

Až poté může být finanční grant zaslán na účet TJ J Jiskra Krhová, s tím že do poloviny prosince 2016 TJ
Jiskra Krhová předloží vyúčtování příspěvku. V případě nevyčerpání daného příspěvku, vrací
nevyčerpanou částku. V případě přečerpání příspěvku, doplácí ze svých příjmů.
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:

USNESENÍ číslo:

14/2016/Z-193

a) Zastupitelstvo obce Krhová 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 a sportovišť, 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, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Krhová číslo 8/2016“ mezi Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756
63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, jako
poskytovatelem dotace a TJ Jiskra Krhová z.s., se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ:
64124096 zastoupena Ing. Romanem Králem, jako příjemcem dotace, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
14
PRO:
0
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
1
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Martin Marek

6) PROJEDNÁNÍ KANDIDÁTA PŘÍSEDÍCÍHO OKRESNÍHO
SOUDU VE VSETÍNĚ
Předkladatel: Ing. Kateřina Halaštová
Na základě dopisu Okresního soudu ve Vsetíně je dle zákona v obvodech příslušného soudu volen
přísedící okresních a krajských soudů z kandidátů navržených členy zastupitelstva. Volební období pro
přísedícího trvá čtyři roky. Aktuálně ze zastupitelstva obce nejsou zvoleni přísedící na období 2014 –
2018. Kandidát po zvolení bude u soudu skládat slib.
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:

USNESENÍ číslo:

14/2016/Z-194

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje kandidáta na výkon funkce přísedícího soudu pro období
2014 – 2018 ve složení PhDr. Anna Holčáková, bytem Hlavní 139, Krhová.
14
PRO:
0
PROTI:
0
ZDRŽEL SE:
1
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Martin Marek
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) RŮZNÉ
1) Otázka paní Kubešové ohledně skládky na Hrádkách.
2) Otázka paní Kubešové ohledně demolice stavby – Jehličná.
3) Informace pana Korabečného k podmětu pana Krůpy ohledně pálení klestí v lesích.
4) Žádost pana Korabečného k cestě Hrádek – ořezání větví zasahujících do komunikace.

„otisk razítka“

v.r.

v.r.

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

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

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..

Věra Čačková

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..

Ladislav Havel

