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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 27
KONANÉHO DNE 26. 4. 2018 od 17.00 hod.

ZAHÁJENÍ
Dle § 92 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů zahájila starostka
Ing. Halaštová zasedání č. 27 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 Roman Král 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. 26 byli pan Jiří Mičola a paní Bc.
Ivana Gefingová. Oba zastupitelé konstatovali a potvrdili podpisem, že zápis byl v pořádku a
neuplatnili žádné námitky.

1. SCHVÁLENÍ PROGRAMU

Navržený program:
1.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

1) Schválení programu
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

1.

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání směnné smlouvy pozemku parc. č. 1027/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory Myslivecký spolek Srnová - Krhová
Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory Diakonie ČCE – středisko ve VM
Projednání žádosti o právo provést stavbu na parc.č. 1766/2, k.ú. Krhová v majetku obce
Krhová
Projednání žádosti o právo provést stavbu na parc.č. 1760, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok 2017
Projednání podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj
Různé

SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starostka obce Ing. Kateřina Halaštová navrhla přidání bodu č. 5 Projednání odkupu části
pozemku parc.č. 337, k.ú. Krhová, do programu 27. zasedání Zastupitelstva obce Krhová.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-347

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje přidání bodu č. 5 Projednání odkupu části pozemku
parc.č. 337, k.ú. Krhová, do programu 27. zasedání Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

Nově navržený program:
2.

SCHVÁLENÍ PROGRAMU

1) Schválení programu
2)
3)
4)
5)

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání směnné smlouvy pozemku parc. č. 1027/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání odkupu části pozemku parc.č. 337, k.ú. Krhová

6) Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory Myslivecký spolek Srnová - Krhová
7) Projednání žádosti a smlouvy veřejné finanční podpory Diakonie ČCE – středisko ve VM
8) Projednání žádosti o právo provést stavbu na parc.č. 1766/2, k.ú. Krhová v majetku obce
Krhová
9) Projednání žádosti o právo provést stavbu na parc.č. 1760, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
10) Projednání zprávy o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok 2017
11) Projednání podání žádosti o dotaci na Zlínský kraj
12) Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2017/Z-348

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje nově navržený program zasedání č. 27 Zastupitelstva
obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

2.

14
0
0
1

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-349

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 27 Zastupitelstva obce Krhová.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

3.

14
0
0
1

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:
Věra Čačková, Libor Valach

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-350

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
paní Věru Čačkovou a pana Libora Valacha.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

4. PROJEDNÁNÍ SMĚNNÉ SMLOUVY POZEMKU PARC.Č. 1027/1, K.Ú. KRHOVÁ
V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
předkladatel: Halaštová
Na základě žádosti pana Pfeffera byl Radou obce Krhová v nevyhrazené pravomoci dle §
102 odst. 3 zákona o obcích zveřejněn záměr obce Krhová směnit část pozemku parc. č.
1027/1 o výměře cca 31 m2, k.ú. Krhová usnesením č. usnesením č. 61/2018/R-515, ze dne
20.3.2018.
Důvodem této směny je narovnání vlastnických vztahů, jelikož se na nemovitosti nachází
areál autobazaru. Pan Pfeffer se o uvedené části pozemku a jeho bezprostřední okolí (obecní
zelená plocha) stará na své náklady a tím šetří finanční prostředky obce.
Pozemky ve vlastnictví obce Krhová
část parc. č. 1027/1, o výměře 31 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha tržní hodnota
pozemku 100 Kč/m2
Pozemky ve vlastnictví společnosti ANTEC, spol. s r.o., Zašová 162, 75651 Zašová (jednatel
p. Pfeffer jedná za společnost samostatně v plném rozsahu)
část parc. č. 1028/1, o výměře 99 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, tržní
hodnota pozemku 100 Kč/m2
Pozemek par. č. 1028/1 je ke dni projednání omezen předkupním právem a zástavním
právem. K části pozemku o výměře cca 99 m2, který je předmětem odkupu, bude ve směnné
smlouvě tento stav narovnán a část pozemku při nabytí obce Krhová nebude vlastnicky
omezen.
Směna pozemků dle geometrického zaměření č. 1576-64/2018 ze dne 23.4.2018.

Pan Pfeffer zajistí na své náklady náležitosti prodeje – geometrické zaměření, poplatky
vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí. Náklady budou uhrazeny při podpisu směnné
smlouvy. Na základě projednání směnné smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti smlouvy.

Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-351

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje směnu části pozemku parc. č. 1027/1 o výměře cca
31 m2, druh pozemku ostatní plocha 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 část pozemku parc. č. 1028/1 o výměře cca 99 m2, druh
pozemku ostatní plocha nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na
listu vlastnictví č. 1204 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Valašské Meziříčí. Nově vzniklé parcely vymezeny GPL č. 1576-64/2018. Kromě směny pan
Pfeffer zaplatí náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 5.400,-- (tj. náklady za
vypracování geometrického plánu Kč 4.400,-- a správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,-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: Král
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1

5. PROJEDNÁNÍ ODKUPU ČÁSTI POZEMKU PARC.Č. 337, K.Ú. KRHOVÁ
předkladatel: Halaštová

Vedení obce oslovilo vlastníka nemovitostí z důvodu získání plochy pro občanskou
vybavenost. Záměrem vedení je zbudovat na této části nemovitosti dětské hřiště a místo pro
setkávání občanů obce.
Na základě jednání s vlastníky nemovitostí parc. č. 337 v k.ú. Krhová, ostatní plocha, byl
zadán geometrický plán a znalecký posudek. Znalecký posudek č. 1406/5/2018 ze dne
15.2.2018 stanovuje jednotkovou cenu 85,50 Kč/m2. Na základě žádosti o odkoupení
pozemků vlastníci nemovitostí souhlasí s nabídnutou cenou a geometrickým plánem.
Pozemku nejsou ke dni projednání zapsány omezující vlastnická práva či jiné zápisy. Odbor
územního plánování a stavebního řádu vydal sdělení k žádosti o dělení.

Rozprava: Mičola, Čačková, Valach, Macíček, Pavlica
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-352

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup části pozemku parc. č. 337/2 o výměře 961
m2 z celku dle GP č. 1565-1010/2018 nacházející se v katastrálním území Krhová, který je
zapsán na listu vlastnictví č. 783 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 84.520 Kč.
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: Král

14
0
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6. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SMLOUVY VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY
MYSLIVECKÝ SPOLEK SRNOVÁ – KRHOVÁ
předkladatel: Halaštová
Rada obce Krhová předkládá Zastupitelstvu obce tento bod k projednání na základě § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Dne 8.3.2018 jsme obdrželi Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2018.
Požadovaná částka je ve výši 100 000 Kč na vybudování akumulačního kachlového krbu
v interiéru myslivecké chaty.

Rozprava: Macíček, Korabečný, Šustek, Gefingová, Marek, Pavlica, Kotas, Čačková
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-353

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2018“ a to do výše 100 000,- Kč na
vybudování akumulačního kachlového krbu v interiéru myslivecké chaty, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Krhová číslo 6/2018“ mezi Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756
63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, jako
poskytovatelem dotace a Myslivecký spolek Srnová - Krhová., se sídlem Bynina 44, 757 01
Valašské Meziříčí, IČ: 48773743 zastoupena Ing. Josefem Šustkem, jako příjemcem dotace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
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1

7. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI A SMLOUVY VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY DIAKONIE
ČCE – STŘEDISKO VE VM
předkladatel: Halaštová

Rada obce Krhová předkládá Zastupitelstvu obce tento bod k projednání na základě § 85
písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodování o poskytování dotací a návratných finančních
výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí.
Ředitelka Diakonie ČCE Valašské Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová podala žádost o poskytnutí
finanční podpory na rok 2018:
- na pečovatelské služby pro rok 2018 v celkové výši 10 308,- Kč
- na osobní asistenci pro rok 2018 v celkové výši 46 083,- Kč
- na poradnu pro pečující občany obce pro rok 2018 v celkové výši 4 731,- Kč
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-354

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje neinvestiční účelovou dotaci na základě „Žádosti o
poskytnutí dotace z rozpočtu obce Krhová na rok 2018“ a to do výše 62 000,- Kč na
poskytnutí pečovatelské služby, osobní asistence a na poradnu pro pečující občanům obce
Krhová, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace z rozpočtu obce Krhová číslo 7/2018“ mezi Obec Krhová se sídlem Hlavní 205, 756
63 Krhová, IČ: 1265750 zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, jako
poskytovatelem dotace a Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčím, se sídlo
Žerotínova 319, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47863561 zastoupená: Mgr. Zdislavou

Odstrčilovou, jako příjemcem dotace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

8. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRÁVO PROVÉST STAVBU NA PARC.Č. 1766/2, K.Ú.
KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ

předkladatel: Macíček

Na základě žádosti pana Ing. Ladislava Trčky zastupujícího fy Arpeta Group na smluvní zřízení
práva provést stavbu STL přípojky na parc. č. 1766/2 v K.Ú. Krhová z důvodu úpravy
areálového plynovodu je zastupitelstvu tento bod předložen k projednání.
Rozprava: Marek, Trčka, Korabečný

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:
27/2018/Z-355
a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu plynové
přípojky na parcele č. 1766/2 v k.ú. Krhová, která je zapsána na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
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: Král

14
0
0
1

9. PROJEDNÁNÍ ŽÁDOSTI O PRÁVO PROVÉST STAVBU NA PARC.Č. 1760, K.Ú.
KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
předkladatel: Macíček
Na základě žádosti pana Jiřího Riedela na smluvní zřízení práva provést stavbu vodovodní
přípojky a sjezdu na parc. č. 1760/2 v K.Ú. Krhová z důvodu novostavby RD je zastupitelstvu
tento bod předložen k projednání.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-356

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje smluvní zřízení práva provést stavbu vodovodní
přípojky a sjezdu na parcele č. 1760/2 v k.ú. Krhová, která je zapsána na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.
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: Král

14
0
0
1

10. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH KRHOVÁ ZA ROK
2017
předkladatel: Halaštová, Konvička
Hajný Ing. Konvička předložil zprávu o hospodaření v lesích obce Krhová za rok 2017.
Z přednesené zprávy vyplývá:
- vytěženo bylo celkem 1809 m3 dříví, z toho těžbou nahodilou těžbou 1375 m3
(kůrovec) a těžbou mýtní úmyslnou 434 m3
- dříví z obecních lesů je prodáváno odběratelům na základě výběrového řízení
- výchova lesních porostů byla provedena na ploše 6 ha
- zalesňování v roce 2017 proběhlo 12 150 ks sazenic
- informace o ochraně lesa – proti buření, proti okusu zvěří nátěrem, proti kůrovcům
- oprava komunikací

Hospodaření v obecních lesích bylo v roce 2017 se započtením všech nákladů (těžební a
pěstební práce, opravy komunikací, správní náklady) opět ziskové. Hospodářský výsledek
v lesích činil 1.565.885,- Kč.
Rozprava: Konvička, Marek, Valach, Malík, Macíček, Korabečný, Šustek, Malík
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-357

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje zprávu o hospodaření v obecních lesích Krhová za rok
2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

11. PROJEDNÁNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA ZLÍNSKÝ KRAJ
předkladatel: Halaštová
Aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení vč. inženýrské činnosti ve výši
231 tis. Kč bez DPH. Stavební povolení bylo vydáno 2.10.2017.
„KANALIZACE KRHOVÁ“
SO 01 DRÁŽKY 1
SO 02 DRÁŽKY 2
SO 03 KRHOVÁ STŘED
SO 04 NA DÍLCÍCH 1
SO 05 NA DÍLCÍCH 2
SO 06 BARVÍŘKA
KANALIZACE KRHOVÁ - SO 06 BARVÍŘKA
Realizační projektová dokumentace ve výši 59 tis. Kč bez DPH
Předpokládané výdaje SO 06 Barvířka ve výši 4,7 mil. Kč bez DPH
RP01-18 Programu Podpora vodohospodářské infrastruktury
Dotační titul 1: Zásobování pitnou vodou, odvedení a čištění odpadních vod
Termín podání do 10. 8. 2018
Předpokládaná částka určená pro dotační titul 1 a 2 ve výši 13.000.000 Kč
Maximální míra dotace činí 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
Rozprava: Kotas, Valach

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

27/2018/Z-358

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje podání žádosti o dotaci na akci "Kanalizace Krhová - SO
06 Barvířka" v rámci RP01-18 Programu Podpora vodohospodářské infrastruktury a schvaluje
vyčlenění vlastních prostředků na spolufinancování této akce ve výši způsobilých výdajů nad
rámec dotace a případných nezpůsobilých výdajů, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Nehlasoval: Král

14
0
0
1

12. RŮZNÉ
-

Informace o počtu členů zastupitelstva na příští volební období
Informace o setkání komise pro Hrádky viz. program
Informace o převodu ulice Luční
Informace o novém OÚ – stěhování je závislé na schválení nového ÚP Krhová
Zastupitel pan Kotas pochválil prostory pro spolky na novém OÚ Krhová
Pochvala za propagaci spolku a podporu spolků finančními prostředky
Oznámení o plánované kontrole kontrolního výboru
Zastupitelka p. Čačková oznámila plánovanou kontrolu finančního výboru

V Krhové, dne 26. 4. 2018

„otisk razítka“
v.r.
…………………………………….………
Ing. Kateřina Halaštová
starostka

v.r.
…………………………………….………
Lukáš Macíček
místostarosta

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Věra Čačková

Zápis ověřil

v.r.
……………………………………..
Libor Valach

