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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 22
KONANÉHO DNE 22. 6. 2017 od 17.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová zasedání č. 22 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 12 zastupitelů. Zastupitelé Libor Valach, Věra
Čačková a Bc. Ivana Gefingová byli řádně omluveni. 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. 21 byli pan Daniel Malík a pan
Libor Valach. 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)

Schválení programu
Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Závěrečného účtu Obce Krhová za rok 2016
Projednání Závěrečného účtu Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016
Projednání Závěrečného účtu DSO Mikroregion Valašskomeziříčísko-Kelečsko za rok
2016
7) Projednání směnné smlouvy části pozemku parc. č. 996/1, k.ú. Krhová v majetku obce
Krhová
8) Projednání Dodatku č. 1 k Trojdohodě o úhradě prokazatelných ztrát na provoz linky
MHD 946001 (MHD zdarma)
9) Projednání záměru práva provést stavbu sjezdu na parc. č. 211/1 a 1523/10, k.ú.
Krhová v majetku obce Krhová
10) Projednání záměru práva provést stavbu sjezdu na parc. č. 375/25, k.ú. Krhová v
majetku obce Krhová
11) Projednání bezúplatného převodu části pozemku parc. č. 103, k.ú. Krhová
12) Různé
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-289

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 22 Zastupitelstva obce
Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

2. ZPŮSOB HLASOVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-290

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 22 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

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:
Vendula Grygaříková
Ověření zápisu provedou:
Ing. Roman Král, Jaroslav Pavlica

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-291

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Ing. Romana Krále a pana Jaroslava Pavlicu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

4)

12
0
0
3

PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KRHOVÁ ZA ROK 2016

Předkladatel: Halaštová
Dle §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v
platném znění byl zveřejněn na úřední desce Návrh Závěrečného účtu včetně všech sedmi
povinných příloh v kompletním znění ve lhůtě od 31.05.2017 do 23.06.2017.
Na základě tohoto byla svolána schůzka finančního výboru, na níž byly zodpovězeny všechny
dotazy členů výboru týkající se Závěrečného účtu, jehož součástí je výsledek kontroly
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Výstupem z této schůzky je zpráva, kterou
přednesl člen finančního výboru Ing. Roman Král.
Zpráva o výsledku Finanční kontroly Obce Krhová č. 8/2017 a zpráva z kontroly provedené
Kontrolním výborem je přílohou tohoto zápisu.
Dle § 43 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zastupitelstvo
obce projedná závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce
za uplynulý kalendářní rok do 30. června následujícího roku a příjme opatření k nápravě
nedostatků.

Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-292

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Závěrečný účet obce Krhová za rok 2016 v souladu
s § 17, odst. 7, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v
platném znění, včetně závěrečné Zprávy č. 223/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Krhová, IČ: 01265750 za rok 2016, a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením obce,
a to bez výhrad.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje účetní závěrku obce Krhová sestavenou ke
dni 31.12.2016.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

5) PROJEDNÁNÍ
ZÁVĚREČNÉHO
ÚČTU
MIKROREGIONU VSETÍNSKO ZA ROK 2016

SDRUŽENÍ

OBCÍ

Předkladatel: Halaštová
Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 se předkládá na základě
ustanovení § 39 odst. 8 a 11 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.
Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce Krhová od 12.05.2017 do 01.06.2017.
Usnesení v § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., odst. stanoví, že „závěrečný účet svazku
obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu
svazku obcí“. Ke schválení na VH Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko došlo dne 01. 06.
2017.
VH projednala předložený Závěrečný účet Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 a
Zprávu č. 366/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok
2016, která tvoří přílohu závěrečného účtu, a projednání závěrečného účtu uzavřela
vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Dle konzultace s Krajským úřadem Zlínského kraje postačí v zastupitelstvech obcí formulace
usnesení „bere na vědomí“.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-293

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí předložený Závěrečný účet Sdružení obcí
Mikroregionu Vsetínsko za rok 2016 a Zprávu č. 366/2016/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2016, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

6) PROJEDNÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO ZA ROK

DSO

MIKROREGION

Předkladatel: Halaštová
Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2016 se předkládá na
základě ustanovení § 39 odst. 8 a 11 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů.
Návrh byl zveřejněn na úřední desce obce Krhová od 07.06.2017.
Usnesení v § 39 odst. 11 zákona č. 250/2000 Sb., odst. stanoví, že „závěrečný účet svazku
obcí se předkládá zastupitelstvům členských obcí, a to neprodleně po jeho schválení v orgánu
svazku obcí“. Ke schválení na VH DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko došlo dne 02.
06. 2017.
VH projednala předložený Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za
rok 2016 a Zprávu č. 362/2016/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko, IČ: 70956545 za rok 2016, která tvoří přílohu závěrečného účtu,
a projednání závěrečného účtu uzavřela vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a
to bez výhrad.
Dle konzultace s Krajským úřadem Zlínského kraje postačí v zastupitelstvech obcí formulace
usnesení „bere na vědomí“.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-294

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí předložený Závěrečný účet DSO Mikroregion
Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2016 a Zprávu č. 362/2016/IAK o výsledku přezkoumání
hospodaření DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, IČ: 70956545 za rok 2016, ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

7) PROJEDNÁNÍ SMĚNNÉ SMLOUVY ČÁSTI POZEMKU PARC. Č.
996/1., K.Ú. KRHOVÁ V MAJETKU OBCE
Předkladatel: Halaštová

Vedení obce oslovilo vlastníka nemovitosti par. č. 201 pana Vodu z důvodu odkupu
nemovitosti dle usnesení Zastupitelstva obce Krhová 10/2015/Z-146. Na základě jednání byla
ujednána směna pozemku p.č. 996/1, k.ú. Krhová ve vlastnictví obce Krhová za pozemek p.č.
201 ve vlastnictví pana Vody.
Směněná část ve vlastnictví obce Krhová se nachází příjezd k nemovitosti pana Vody. Pan
Voda se o uvedenou část pozemku a jeho bezprostřední okolí stará na své náklady a tím šetří
finanční prostředky obce.
Rada obce Krhová přistoupila k projednání o zveřejnění záměru obce Krhová směnit
pozemek v rámci nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích, který byl
zveřejněn na úřední desce od 30.05.2017 do 16.06.2017.
Hlavní důvod je příprava projektu Bezbariérové chodníky - SO 08 Lipta. Na uvedeném
pozemku p.č. 201 je projekčně plánovaná autobusová zastávka s trvalým záborem ve výměře
10,5 m2 a dočasným záborem 38,5 m2.
Pozemek ve vlastnictví obce Krhová
parc. č. 996/1, druh pozemku ostatní plocha, tržní hodnota pozemku 10,03 Kč/m2
Pozemek ve vlastnictví pana Vody
parc.č. 201, druh pozemku trvale travní porost, tržní hodnota pozemku 14,32 Kč/m2
Směna pozemků dle geometrického zaměření č. 1538-1072/2017 ze dne 14.6.2017.

Obec Krhová zajistí na své náklady náležitosti prodeje – znalecký odhad pozemků,
geometrické zaměření, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí. Na základě
projednání směnné smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti smlouvy.
Rozprava: Macíček, Pavlica, Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-295

a)
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje směnu části pozemku parc. č. 996/1 o výměře cca
210 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za pozemek
parc. č. 201 o výměře cca 447 m2 nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou
zapsány na listu vlastnictví č. 344 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí. Přesné výměry a nová p.č. budou stanovena dle GPL.
b)
Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy
podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

8) PROJEDNÁNÍ DODATKU Č. 1 K TROJDOHODĚ O ÚHRADĚ
PROKAZATELNÝCH ZTRÁT NA PROVOZ LINKY MHD 946001 (MHD
ZDARMA
Předkladatel: Halaštová
Obec Krhová má uzavřenou Trojdohodu o úhradě prokazatelné ztráty na provoz linky MHD
946001 trasa: Krhová - stan. MHD u nám. – Poličná.
Celkové náklady jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy trojdohody. Pro obec Krhová
je prokazatelná ztráta vyčíslena ve výši 2 209 000,- Kč. Dohoda je uzavřena na dobu určitou
od 11.12.2016 do 9.12.2017.
Na základě usnesení č. 21/2017/Z-285 Zastupitelstva obce Krhová ze dne 20.4.2017 o
zavedené bezplatné přepravě v MHD od září 2017 byl obci předložen Dodatek č. 1, který
stanovuje doplatek ve výši 128 000 Kč pro obec Krhová. Platba bude uhrazena ve třetí
mimořádné úhradě.
Rozprava: Král

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-296

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Dodatek č. 1 Trojdohodu o úhradě prokazatelných ztrát
na provoz linky MHD 946001, trasa: Krhová, stan. MHD u nám. – Poličná, uzavřený mezi:
Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00 304 387, DIČ: CZ
00 304 387, zastoupené starostou Bc. Robertem Stržínkem a Poličná, se sídlem Poličná 144,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 01265741, zastoupena starostou Vladimírem Místeckým a Krhová,
se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 01265750 DIČ: CZ01265750, zastoupená starostkou
Ing. Kateřinou Halaštovou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového
materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Proti: Král
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

11
1
0
3

9) PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRÁVA PROVÉST STAVBU STL PŘÍPOJKY
NA PARC. Č. 211/1, K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček
Na základě žádosti pana Kremela na smluvní zřízení práva provést stavbu STL přípojky na
parcele č. 211/1, k.ú. Krhová a z důvodu novely zákona o obcích, je na základě vyhrazené
pravomoci dle § 85 písm. m) tento bod předložen k projednání zastupitelstvu.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-297

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu STL přípojky na
parcele č. 211/1, 1523/10 k.ú. Krhová, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro účel stavby
STL plynové přípojky pro nemovitost na parcele č. 1523/43 v k.ú. Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá místostarostovi obce Krhová vypracovat návrh smlouvy
podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

10) PROJEDNÁNÍ ZÁMĚRU PRÁVA PROVÉST STAVBU VODOVODNÍ
PŘÍPOJKY A SJEZDU NA PARC. Č. 375/25, K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček
Na základě žádosti pana Bc. Kašíka v zastoupení manželů Šimíčkových na smluvní zřízení
práva provést stavbu vodovodní přípojky a stavbu zpevněných ploch při sjezdu na účelovou
komunikaci Krhová na parc. č. 375/25 z důvodu novely zákona o obcích, je na základě
vyhrazené pravomoci dle § 85 písm. m) tento bod předložen k projednání zastupitelstvu.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-298

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu vodovodní
přípojky a stavbu zpevněných ploch při sjezdu na účelovou komunikaci na parcele č. 375/25
k.ú. Krhová, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro účel novostavby RD na parcele č. 375/111 v k.ú.
Krhová.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá místostarostovi obce Krhová vypracovat návrh smlouvy
podle bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová

12
0
0
3

11) PROJEDNÁNÍ BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU ČÁSTI POZEMKU
PARC. Č. 103, K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Halaštová
Vedení obce oslovili vlastníci nemovitosti parc. č. 103, k.ú. Krhová manželé Holeňovi
z důvodu převodu části nemovitosti pro výstavbu nové autobusové zastávky Jednota - Krhová
tak, aby mohla být situována mimo chodník.
Rozprava: Macíček
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

22/2017/Z-299

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 103 o
výměře cca 10 m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu
vlastnictví č. 33 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.

Přesné výměry a nová p.č. budou stanovena dle GPL.
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce Krhová vypracovat návrh smlouvy podle
bodu a) tohoto usnesení, tuto smlouvu jménem obce uzavřít a podat příslušnému
katastrálnímu úřadu návrh na vklad vlastnického práva podle této smlouvy do katastru
nemovitostí.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Valach, Čačková, Gefingová
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0
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12) RŮZNÉ
1. Souhlas zastupitelů podat žádost na VM o zřízení radaru na území obce Krhová
Rozprava: Marek, Korabečný, Malík, Pavlica

2. Informace o rozhodnutí Ústavního soudu

3. Pozvánka na:
- Pohádkový les
- Letní kino
- Vítání občánků

4. Pernický Jan vznesl námitku, že v ulici U Ovčírny je zdevastovaný les.
Starostka odpověděla: „Rozhodnutí o kácení nespadá do kompetence obce Krhová, ale
životního prostředí Valašské Meziříčí. Lokalitu monitorujeme, opravy proběhnou po ukončení
prací.“

4. Dotaz na stěhování se do nových prostor Obecního úřadu
- toto se bude odvíjet dle schválení územního plánu

V Krhové, dne 22. 6. 2017
„otisk razítka“

v.r.

v.r.

……………………………………..

……………………………………..

Ing. Kateřina Halaštová
starostka

Zápis ověřil

Lukáš Macíček
místostarosta

v.r.
……………………………………..
Ing. Roman Král

v.r.
Zápis ověřil

……………………………………..
Jaroslav Pavlica

