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

ZÁPIS
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ
č. 25
KONANÉHO DNE 7. 12. 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. 25 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 15 zastupitelů. 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. 24 byli pan Jaromír Korabečný a
pan Bc. Martin Marek. 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)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Způsob hlasování na zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Projednání Rozpočtu obce Krhová pro rok 2018
Projednání Rozpočtového výhledu obce Krhová 2019-2023
Projednání odměňování členů zastupitelstva
Projednání směrnice o poskytování cestovních náhrad
Projednání směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Krhová
Projednání bezúplatného převodu majetku z akce „Preventivní povodňová ochrana v
Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko“
Projednání 2. komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu
Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018 - 2021
Projednání kupní smlouvy pozemku parc. č. 657/1, k.ú. Krhová v majetku obce Krhová
Projednání kupní smlouvy pozemků parc. č. 2088/2 a 2096/1, k.ú. Krhová v majetku obce
Krhová
Projednání odkupu části pozemku par. č. 1527/25 v k.ú. Krhová
Projednání odkupu části pozemku par. č. 1527/1 v k.ú. Krhová
Projednání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Projednání Řádu ohlašovny požárů
Projednání strategického dokumentu „Program rozvoje obce Krhová“
Projednání Výroční zprávy činnosti školy za školní rok 2016/2017
Projednání vstupu obce do Svazu místních samospráv ČR
Projednání Trojdohody o úhradě prokazatelné ztráty na provoz linky MHD 946001
Projednání plánu zasedání Zastupitelstva obce Krhová v roce 2018
Projednání dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě – Diakonice ČCE
Různé

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-313

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje navržený program zasedání č. 25 Zastupitelstva obce
Krhová, doplněný o bod č. 22 - Projednání dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě.

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

15
0
0
0

2.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-314

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje způsob hlasování jako veřejné, pro všechny body
programu zasedání č. 25 Zastupitelstva obce Krhová.

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

3.

15
0
0
0

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. Vítězslav Kotas, Ladislav Havel

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-315

Zastupitelstvo obce Krhová určuje zapisovatelku Vendulu Grygaříkovou a ověřovatele zápisu
pana Ing. Vítězslava Kotase a pana Ladislava Havla.

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

15
0
0
0

4. PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU OBCE KRHOVÁ PRO ROK 2018
Předkladatel: Halaštová, Stodůlková
Návrh rozpočtu obce Krhová pro rok 2018 je řádně vyvěšen na elektronické i fyzické úřední
desce od 20.11.2017 do 8.12.2017.

Komentář k návrhu rozpočtu obce Krhová pro rok 2018
1) Výpočty pro každou obec vycházejí z hodnot celkového inkasa uvedených v zákoně o
státním rozpočtu na rok 2018, počet obyvatel (k 1. 1. 2017), rozloha (k 1. 1. 2017) a počet
žáků (k 30. 9. 2017) i počet zaměstnanců (k 1. 12. 2017) vychází z údajů uvedených ve
vyhlášce č. 276/2017 Sb. Skutečné příjmy obce se však mohou o 5 % - 10 % lišit od
uvedených výsledků, a to především podle vývoje české ekonomiky a daňové legislativy.
2) Rozpočet na rok 2018 je navrhnut jako „schodkový“ s tím, že schodek je plně hrazen z
ušetřených prostředků minulého roku.
3) V návrhu rozpočtu nemohou být promítnuty žádosti o dotace. Případné dotace budou
do rozpočtu zahrnuty až po jejich přiznání. Plánujeme využít krajské dotace, státní dotace,
dotace z EU například na opravy komunikací, opravu mostu č. 5, opravu veřejného
prostranství před budovou ZŠ a další.
4) Na obou stranách rozpočtu obce je promítnuto hospodaření s lesy. Těžba dřeva by měla
pokrýt náklady na oborného lesního hospodáře a správce v jedné osobě a nadstandartní
údržbu lesa, která je nyní víc než potřebná.
5) V rozpočtu není promítnuta ještě předpokládaná úspora hospodaření z tzv. „dojezdu
obce“ 2017, vše záleží na výši poslední zálohy z rozpočtového určení daní. Uspořené peníze
se stanou naší rezervou.
6) Výdajové položky návrhu rozpočtu obsahují náklady na provoz obce, zajištění služeb
obce (MHD), provozu příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ), provoz organizačních složek (JSDH,
obecní knihovna), na kulturu, na podporu provozu sportovních zařízení TJ Jiskra a všech
registrovaných spolků.
7) Jelikož jsme v minulém roce čerpali úvěr (na nákup nemovitosti nového obecního úřadu),
v rozpočtu na rok 2018 jsou uvedeny výše splátek na celý rok 2018. U splátky dlouhodobého
úvěru jsou splátky uvedeny v třídě 8 Financování na položce 8124 s mínusovým znaménkem
a rozpočtově kryty zůstatkem na bankovním účtu roku 2017.
8)
Ministerstvo financí opět připravuje změnu vyhlášky k rozpočtové skladbě.
Nepředpokládáme, že stihnou plánovanou účinnost od 1. ledna 2018, spíše až v průběhu
prvních měsíců. Plánují se přesuny položek, po kterých by schválené rozpočty obcí vykazovaly
chybné položky. Proto se jeví vhodné, aby zastupitelstvo umožnilo účetní reagovat na změny
vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, a upravit rozpočet podle aktuálně platné
rozpočtové skladby, aniž při tom dochází ke změně celkových příjmů a celkových výdajů či k
přesunu mezi jednotlivými příjmy a výdaji. Tedy nedochází ke změně rozpočtu, není třeba
schvalovat rozpočtové opatření, jen je rozpočtové příjmy a výdaje přiřadit k platným
paragrafům a položkám. Toto oprávnění se může zahrnout přímo do usnesení, což
navrhujeme.

9) Jelikož v lednu 2018 budou volby prezidenta a v době tvorby návrhu rozpočtu ještě
nebyla známá výše dotace na volby, navrhujeme udělat změnu v rozpočtu. Je to z důvodu, že
výdaje na volby budou již začátkem ledna a nejsou zahrnuty v návrhu rozpočtu. A ještě je
potřeba přesunout položky v rámci daňových příjmů, a to z položky 1122 (daň z příjmů
právnických osob za obce) na položku 1211 (daň z přidané hodnoty). Je to z důvodu, že
v rámci křížových kontrol ve výkazech posílaných do státní pokladny je příjmová položka 1122
musí rovnat výdajové položce 5365 (platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům).

ZMĚNA OD NÁVRHU ROZPOČTU
1. Přesun 400 000,00 Kč z položky 1122 (daň z příjmů právnických osob za obce) na
položku 1211 (daň z přidané hodnoty)
2. Nová příjmová položka 4111 (neinvestiční přijaté transfery ze SR) volby prezidenta
republiky 30 000,00 Kč
3. Nové výdaje paragraf 6118 (volby prezidenta republiky) položka 5021 (ostatní osobní
výdaje) 26 200,00 Kč, položka 5139 (nákup materiálu), 2 000,00 Kč, položka 5175
(pohoštění) 1 800,00 Kč
10)
V rozpočtu jsou zahrnuty výdaje na tvorbu sociálního fondu na rok 2018 ve výši
61 000,00 Kč.

Rozprava: Macíček
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-316

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočet obce Krhová na rok
2018 v členění na rozpočtové ODDÍLY a rozpočtové PARAGRAFY (OD/PA), přestože je rozpočet
zpracován v členění položkovém a to v podobě jak byl zveřejněn na úřední desce a dalším
způsobem v místě obvyklým, doplněn o změny, které byly projednány v průběhu zasedání
Zastupitelstva obce dne 7.12.2017. Výčet změn:
- přesun 400 000,00 Kč z položky 1122 (daň z příjmů právnických osob za obce) na položku
1211 (daň z přidané hodnoty)
- doplnění příjmové položky 4111 (neinvestiční přijaté transfery ze SR) 30 000,00 Kč
- doplnění paragrafu 6118 (volby prezidenta republiky) položka 5021 (ostatní osobní výdaje)
26 200,00 Kč, položka 5139 (nákup materiálu), 2 000,00 Kč, položka 5175 (pohoštění) 1 800,00
Kč
Rozpočet je schodkový, celkové příjmy na rok 2018 ve výši 28 896 200,- Kč a celkové výdaje
na rok 2018 ve výši 31 123 690,- Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt zůstatkem
bankovního účtu roku 2017.
b) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje účetní reagovat na změny vyhlášky č. 323/2002 Sb., o
rozpočtové skladbě, a upravit rozpočet podle aktuálně platné rozpočtové skladby, aniž při tom
dochází ke změně celkových příjmů a celkových výdajů či k přesunu mezi jednotlivými příjmy a
výdaji.

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

15
0
0
0

5. PROJEDNÁNÍ ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU OBCE KRHOVÁ 2019-2023
Předkladatel: Halaštová
Na základě zákona č. 250/2000 Sb. mají obce povinnost sestavovat nejen roční rozpočty, ale
také rozpočtový výhled na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční
rozpočet.
Návrh rozpočtového výhledu pro rok 2019 – 2023 obce Krhová je řádně vyvěšen na
elektronické i fyzické úřední desce od 22.11.2017 do 8.12.2017.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-317

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Rozpočtový výhled obce Krhová 2019-2023 dle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění návrhu předloženého

prostřednictvím podkladového materiálu.

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

15
0
0
0

6. PROJEDNÁNÍ ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ ZASTUPITELSTVA
Předkladatel: Halaštová
Od 1.1.2018 platí nová právní úprava odměňování a ostatních souvisejících nároků a
peněžitých plnění členů zastupitelstev obcí, kterou upravuje nařízení vlády 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.
Veškeré rozhodování o záležitostech týkajících se právních poměrů a odměňování členů
zastupitelstev obcí náleží už jen do vyhrazené působnosti zastupitelstva obce. Na jiné orgány
nelze delegovat.
Uvolněným členům zastupitelstva začne obec vyplácet odměnu podle nové právní úpravy
automaticky ze zákona, aniž by o tom zastupitelstvo rozhodovalo. Zastupitelstvo musí pouze
rozhodnout o dalších možných plnění, která lze z peněžních fondu nebo z rozpočtu obce
poskytnout, což bude předmětem dalších dvou bodů programu.
Stanovovat odměny za měsíc neuvolněným členům zastupitelstva je nadále vyhrazeno
zastupitelstvu obce. V usnesení zastupitelstvo stanoví výši odměn za měsíc, a to částkou
v celých korunách. Odměny nelze stanovit se zpětnou platností a související usnesení
pozbývá platnosti uplynutím volebního období zastupitelstva, které odměnu stanovilo.
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně více funkcí a zastupitelstvo
výslovně nerozhodne o poskytování souhrnné odměny, bude se poskytovat jen jedna
odměna, a to odměna za funkci, za níž zastupitelstvo stanovilo odměnu nejvyšší.
V usnesení může zastupitelstvo při stanovení výše odměn za měsíc přihlédnout k plnění
individuálních úkolů, které jednotlivým členům uložilo, a předem stanoveným způsobem
k jejich účasti na jednání orgánů, jejichž jsou členy.

Výkon funkce

Člen rady

navržené odměny
zastupitelstvem

Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
(maximální výše)

3 900,00 Kč

6 136,00 Kč

Předseda výboru zastupitelstva nebo
komise rady

2 600,00 Kč

3 068,00 Kč

Člen výboru zastupitelstva, komise
rady nebo zvláštního orgánu

1 800,00 Kč

2 557,00 Kč

600,00 Kč

1 534,00 Kč

Člena zastupitelstva
Člen komise, který není členem
zastupitelstva

200,00 Kč/účast

-

Rozprava: Marek, Stodůlková, Halaštová, Král,
V rámci rozpravy podal zastupitel pan Marek protinávrh k částkám za výkon funkce odměny
a to narovnání částek v poměru cca 70 % z max. výše dle nařízení.
Rozprava: Malík, Marek, Král
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-318

Zastupitelstvo obce Krhová stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za
měsíc v následujících částkách:
- Člen rady 4 000,- Kč,
- Předseda výboru/komise 2 350,- Kč,
- Člen výboru/komise 1 700,- Kč,
- Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 000,- Kč.
Odměna bude poskytována měsíčně od 1.1.2018. V případě nového člena zastupitelstva obce
(nástupu náhradníka na uvolněný mandát) bude odměna poskytována od prvního dne
následujícího měsíce ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována od prvního dne následujícího měsíce ode dne zvolení do
příslušné funkce.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

15
0
0
0

25/2017/Z-319

Zastupitelstvo obce Krhová stanovuje členům komise, kteří nejsou členy zastupitelstva, za
výkon funkce odměnu ve výši 200,- Kč za účast na jednání komise. Odměna bude poskytována
od 1.1.2018 a bude vyplacena jednou ročně (dle prezentační listiny) v maximální výši 1 600,Kč.

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

15
0
0
0

7. PROJEDNÁNÍ SMĚRNICE O POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD
Předkladatel: Halaštová
Na základě nové úpravy právních poměrů a odměňování členů zastupitelstev obcí dané
novým nařízením vlády č. 318/2017 Sb. s platností od 1. ledna 2018 je nutné projednat
Směrnici o poskytování cestovních náhrad č. 2/2017. Směrnice upřesňuje zásady a podmínky
pro poskytování cestovních náhrad při služební cestě.
Obsah směrnice:
1.
Úvodní ustanovení
2.
Základní pojmy
3.
Podmínky poskytování cestovních náhrad
4.
Cestovní náhrady při pracovní cestě
5.
Vyúčtování pracovní cesty
6.
Závěrečná ustanovení
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-320

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Směrnici o poskytování cestovních náhrad č. 2/2017, ve
znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu, s platností od 1.1.2018.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato

15
0
0
0

8. PROJEDNÁNÍ SMĚRNICE PRO TVORBU A ČERPÁNÍ SOCIÁLNÍHO FONDU OBCE
KRHOVÁ
Předkladatel: Halaštová
Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí daná novým nařízením vlády č.
318/2017 Sb. s platností od 1. ledna 2018 nově obsahuje výčet možných plnění, která lze
z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce členům zastupitelstva poskytnout, a to za
obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. Z tohoto důvodu je nutné
upravit Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce Krhová č. 1/2016 ze dne
7.4.2016, abychom sjednotili podmínky poskytování příspěvků.
Návrh na změnu použití fondu je poskytnutí příspěvku k těmto účelům:
• Příspěvek na rehabilitační nebo lázeňskou péči 500,- Kč ročně

•
•
•

Peněžité dary při životních výročích 2 000,- Kč k jubileu 50 let, 60 let
Příspěvek na částečné pokrytí výdajů na odívání ve výši 1 500,- Kč pro uvolněné
členy zastupitelstva a administrativní pracovníky
Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 500,- Kč měsíčně

Podrobné podmínky pro poskytování příspěvků jsou upřesněny ve směrnici.
Rozpočet sociálního fondu na příslušný rok schvaluje zastupitelstvo na základě předloženého
rozpočtu na začátku roku, kde jsou vyčísleny výdaje na jednotlivé příspěvky. Celková výše
příspěvků je omezena výši rozpočtu tohoto fondu.
Rozprava: Malík
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-321

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Směrnici pro tvorbu a čerpání sociálního fondu obce
Krhová č. 3/2017, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

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

15
0
0
0

Jelikož příspěvek na stravování není hrazen se sociálního fondu a jeho výše není upravena ve
Směrnici pro tvorbu a používání sociálního fondu je nutné ho na základě nové právní úpravy
projednat samostatně. Příspěvek na stravování je hrazen z rozpočtu obce a to ve výši 49 Kč na
1 stravenku, celková výše stravenky je 90 Kč.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-322

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje výši příspěvku na stravné ve výši 49 Kč na 1 stravenku pro
zaměstnance obecního úřadu Krhová a uvolněné zastupitele, s platností od 1.1.2018.

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

15
0
0
0

9. PROJEDNÁNÍ BEZÚPLATNÉHO PŘEVODU MAJETKU Z AKCE „PREVENTIVNÍ
POVODŇOVÁ
OCHRANA
V MIKROREGIONU
VALAŠSKOMEZIŘÍČSKOKELEČSKO“
Předkladatel: Macíček, Halaštová
K projednání byla předložena Smlouva o bezplatném převodu majetku pořízeného v rámci
akce "Preventivní povodňová ochrana v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko", které
byly schváleny na valné hromadě mikroregionu dne 18.10.2017.
Předmětem převodu je vodoměrná stanice, která je umístěna na mostu ulice U Kapličky.
Pořizovací hodnota stanice – 35 870 bez DPH Kč.
Uzavřené smlouvy budu hromadně uveřejňovat v registru smluv mikroregionu, po nabytí
platnosti bude majetek předán s aktuální evidenční kartou s odpisy za celé období.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-323

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu mezi Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko, se sídlem: Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 70956545, zastoupeno Bc. Robertem Stržínkem, předsedou Rady
svazku a Obec Krhová, se sídlem Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 01265750 DIČ: CZ001265750,
zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.

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

15
0
0
0

10. PROJEDNÁNÍ 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH
SLUŽEB V MIKROREGIONU VALAŠSKOMEZIŘÍČSKO-KELEČSKO 2018-2021
Předkladatel: Macíček

Komunitní plán je strategický dokument projednaný politickým vedením obcí, pro jejichž
území byl vypracován a schválený Valnou hromadou DSO Mikroregion ValašskomeziříčskoKelečsko. Přibližuje, jaké skupiny obyvatelstva jsou v dané lokalitě znevýhodněny, ohroženy
sociálním vyloučením nebo již sociálně vyloučené. Shrnuje, jakým problémům v sociální

oblasti tito lidé čelí a co potřebují. Popisuje, co hraje v jejich prospěch (například kvalitní síť
sociálně zdravotních služeb, vstřícný přístup úředníků, dostatečné pokrytí vzdělávacími
institucemi…), ale také definuje, co jim život komplikuje (např. vysoká bariérovou budov,
komunikací a dopravních prostředků, absence taxi služby pro seniory…). A na základě
pochopení stávajícího stavu se všemi fakty, mínusy a plusy vytváří jasnou vizi a plán, jakými
opatřeními by mohla být v horizontu několika příštích let současná situace zlepšena.
Komunitní plán je zcela klíčový pro dlouhodobou koordinaci snah účastníků komunitního
plánování a slouží jako podklad pro jejich rozhodování. Má nezastupitelnou úlohu při
získávání finančních zdrojů – v případě žádosti o podporu záměru obsaženého v komunitním
plánu slouží jako potvrzení, že tento záměr je v na území mikroregionu definován a jeho
realizace je potřebná.

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

25/2017/Z-324

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí 2. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb
v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko 2018 – 2021, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.

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

15
0
0
0

11. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY POZEMKU PARC.Č. 657/1, K.Ú. KRHOVÁ
V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček
Na základě žádosti pana Kocourka ze dne 24.10.2017 byl Radou obce Krhová usnesením
č. 55/2017/R-464 ve nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích zveřejněn
záměr obce Krhová prodat část pozemku parc. č. 657/1 o výměře cca 100 m2, nacházející se v
katastrálním území Krhová, který je zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu
pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. Výměra je upřesněna dle místního
šetření a geometrického zaměření č. 1556-674/2017.
Záměr obce byl uveřejněn na úřední desce Krhová od 22.11.2017 do 8.12.2017.
K uveřejněnému záměru nebyly vzneseny dotazy ze strany široké veřejnosti.
Zastupitelstvu obce prodá uvedenou nemovitost za cenu stanovenou znaleckým
posudkem č. 1396/59/2017 ve výši 13.560,-- Kč.

Důvodem tohoto prodeje je dlouhodobé užívání nemovitosti jako předzahrádka domu
č.p.162. O nemovitost a jejich bezprostřední okolí se vlastník stará na své náklady a tím šetří
finanční prostředky obce. Z tohoto důvodu je prodejní cena zvolen podle znaleckého
posudku. Cena není stanovena dle tržní hodnoty pozemku z výše uvedených objektivních
důvodů.
Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje – znalecký odhad pozemku,
geometrický plán, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí
nemovitosti. Náklady budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy. Na základě projednání
kupní smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy.
Rozprava: Marek, Halaštová, Král, Gefingová, Malík
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-325

a)
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodej pozemku parc. č. 657/1 o výměře 120 m2,
nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí panu Tomášovi
Kocourkovi, nar. ….., trvale bytem Moravská 1442, 756 63 Rožnov pod Radhoštěm, za kupní
cenu 13.560,-- Kč. Kromě kupní ceny zaplatí kupující pan Kocourek náklady spojené s
převodem v celkové výši Kč 5.700,-- (tj. náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 500,--,
za vyhotovení geometrického plánu Kč 4.200,-- 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.

14
0
král
0

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.

12. PROJEDNÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY POZEMKU PARC.Č. 2088/2 A 2096/1, K.Ú.
KRHOVÁ V MAJETKU OBCE KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček
Na základě žádosti pana Kučery ze dne 19.9.2017 byl Radou obce Krhová usnesením č.
54/2017/R-448 ve nevyhrazené pravomoci dle § 102 odst. 3 zákona o obcích zveřejněn záměr
obce Krhová prodat pozemek parc. č. 2088/2 o výměře 278 m2 nacházející se v katastrálním

území Krhová a prodat část pozemku parc. č. 2096/1 o výměře 18 m2 nacházející se v
katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního
úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. Výměra je upřesněna dle
místního šetření a geometrického zaměření č. 1560-1162/2017.
Záměr obce byl uveřejněn na úřední desce Krhová od 22.11.2017 do 8.12.2017.
K uveřejněnému záměru nebyly vzneseny dotazy ze strany široké veřejnosti.
Rada obce doporučuje Zastupitelstvu obce prodat uvedené nemovitosti za cenu
stanovenou znaleckým posudkem č. 1397/60/2017 ve výši 31.160,-- Kč.
Důvodem tohoto prodeje je dlouhodobé užívání nemovitosti jako zahrada domu č.p.
321. O nemovitost a jejich bezprostřední okolí se vlastník stará na své náklady a tím šetří
finanční prostředky obce. Z tohoto důvodu je prodejní cena zvolena podle znaleckého
posudku. Cena není stanovena dle tržní hodnoty pozemku z výše uvedených objektivních
důvodů.
Kupující zajistí na své náklady náležitosti prodeje – znalecký odhad pozemku,
geometrický plán, poplatky vztahující se ke vkladu do katastru nemovitostí a daň z nabytí
nemovitosti. Náklady budou uhrazeny při podpisu kupní smlouvy. Na základě projednání
kupní smlouvy Obec Krhová zajistí náležitosti kupní smlouvy.
Rozprava: Gefingová, Kučera
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-326

a)
Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje prodat pozemek parc. č. 2088/2 o výměře 278
m2 nacházející se v katastrálním území Krhová a prodat část pozemku parc. č. 2096/1 o výměře
18 m2 nacházející se v katastrálním území Krhová, které jsou zapsány na listu vlastnictví č.
10001 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
manželům Kučerovým, trvale bytem K Obrázku 321, 75663 Krhová, za kupní cenu 31.160,-- Kč.
Kromě kupní ceny zaplatí kupující náklady spojené s převodem v celkové výši Kč 5.400,-- (tj.
náklady za vypracování znaleckého posudku Kč 500,--, za vyhotovení geometrického plánu Kč
3.900,-- a správní poplatek katastr. úřadu Kč 1.000,--). Nové číslo pozemku a jeho výměra je
stanovena geometrickým plánem č. 1560-1162/2017.
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.

15
0
0
0

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.

13. PROJEDNÁNÍ ODKUPU ČÁSTI POZEMKU PAR.Č.1527/25 V K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček, Halaštová
Zastupitelstvo obce bylo informováno o problémové lokalitě na ulici Luční, kde proběhla
výstavba rodinných domů bez zpracování předešlé odborné územní studie, která by
komplexně řešila širší vztahy a především dopravní a technickou infrastrukturu.
Všechny pozemky včetně pozemků určených pro komunikaci jsou plně v soukromém
vlastnictví.
Obec, v rámci poskytování veřejných služeb, může na základě rozhodnutí zastupitelstva,
zvážit převzetí komunikace do svého vlastnictví. Důraznou podmínkou je však vyřešení
majetkoprávních vztahů k pozemkům pro komunikaci a především zpracovaní návrhu
financování ze strany dotčených soukromých vlastníků či sdružení vlastníků na výstavbě
komunikace, nutného odvodnění a zbudování veřejného osvětlení včetně zpracování
projektové připravenosti. Omezení či závazky k pozemkům pro komunikaci je přípustné, zdali
to je to zatížení pro jízdy, chůze a inženýrské sítě.
Vedení obce s vlastníky nemovitostí činí kroky, aby bylo možné zastupitelstvu předložit
k projednání převzetí nemovitostí pod komunikací.
Inženýrské sítě vedou i mimo komunikaci a to na pozemku par. č. 1527/25. Vlastník
nemovitosti souhlasí s převodem nutné části pozemku (vedení inženýrských sítí) na obec
Krhová za 1 Kč.
Nově vznikající parcela č. 1527/52 o výměře 58 m2, druh pozemku trvale travní porost je
stanovena geometrickým zaměřením č. 1551-110/2017 ze dne 20.11.2017.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-327

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup části pozemku parc. č. 1527/52 o výměře 58
m2, nacházející se v katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 1517 u
Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 1,-Kč. Nové číslo pozemku a jeho výměra je stanovena geometrickým plánem č. 1551-110/2017
ze dne 20.11.2017.
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.

15
0
0
0

14. PROJEDNÁNÍ ODKUPU ČÁSTI POZEMKU PAR.Č.1527/1 V K.Ú. KRHOVÁ
Předkladatel: Macíček
Z důvodu vize obce Krhová vybudovat cyklostezku spojující ulici Beskydská s centrem
obce, je nutné odkoupit část pozemku par. č. 1527/1. Na pozemku par. č. 1525/6 o výměře
286 m2 se nachází komunikace. Pozemky jsou ve vlastnictví pana Vítězslava Kudělky bytem
Beskydská 119, 756 63 Krhová.
Vlastník nemovitosti souhlasí s převodem uvedených pozemků na obec Krhová za 1 Kč.
Nově vznikající parcela č. 1527/54 o výměře 5 157 m2, druh pozemku trvale travní porost
je stanovena geometrickým zaměřením č. 1558-1155/2017 ze dne 30.11.2017.
Rozprava: Kudělka
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-328

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje odkup části pozemku 1527/54 o výměře 5 157 m2,
části pozemku 1528/7 o výměře 3 m2 a pozemku 1525/6 o výměře 286 m2 nacházející se v
katastrálním území Krhová, který je zapsán na listu vlastnictví č. 196 u Katastrálního úřadu pro
Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, za kupní cenu 1,--Kč. Nové číslo pozemku
a jeho výměra je stanovena geometrickým plánem č. 1558-1155/2017 ze dne 30.11.2017.
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.

15
0
0
0

15. PROJEDNÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZA
PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Předkladatel: Halaštová
OZV - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška (dále jen OZV) zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Od zavedení svozu komunálního odpadu 2x do měsíce se vývoz komunálního odpadu snížil
na průměrnou hodnotu 30 tun/měsíc, což je o 10 tun za měsíc méně než v roce 2016. A
také jsme docílili toho, že vývoz separovaného odpadu se zvýšil. Především se zvýšil počet
„žlutých pytlů“, které jsou vyváženy od našich domů a to o téměř 100 ks pytlů měsíčně více
než v loňském roce.
Tato pozitivní zpráva má i druhou stránku mince. Navržená hodnota místního poplatku může
být zachována jen tak dlouho, dokud nedojde k zákonným změnám (např. poplatek za
ukládání odpadů na skládkách) a k navýšení komunálního odpadu v popelnících (nad průměr
30 tun/měsíc).
V obci Krhová je nastaven místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využití a odstranění komunálního odpadu ve výši 490 Kč na osobu za rok
dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2015.

Návrh vyhlášky byl zaslán k připomínkování Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MV
ČR. Vznesené připomínky ze dne ……………. byly zapracovány do vyhlášky..
Rozprava: Stodůlková, Marek, Pavlica, Malík, Vrečka, Gefingová, Korabečný, Kotas, Valach,
Čačková, Král, Vrečka

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-329

Zastupitelstvo obce Krhová vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
Proti: Valach, Marek

13
2
0
0

16. PROJEDNÁNÍ ŘÁDU OHLAŠOVNY POŽÁRŮ
Předkladatel: Halaštová
Řád ohlašovny požárů upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení
požárního poplachu, oznámení požáru na operační středisko hasičského záchranného sboru
kraje a se zřetelem k místním podmínkám obsahuje:
• povinnosti obsluhy (ověřování spojení, ovládání požárně bezpečnostních
zařízení apod.),
• seznam důležitých telefonních čísel (operačního střediska hasičského
záchranného sboru kraje, pohotovostních služeb apod.),
• způsob oznámení vzniklého požáru nebo výjezdu vlastní jednotky požární
ochrany operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje,
• způsob vyhlášení požárního poplachu včetně přivolání pomoci
• náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků nebo požárně
bezpečnostních zařízení.
Řád ohlašovny požárů je uložen na ohlašovně požárů a jeho obsah je součástí školení
obsluhy ohlašovny požárů.

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

25/2017/Z-330

Zastupitelstvo obce Krhová vydává Řád ohlašovny požáru, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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17. PROJEDNÁNÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „PROGRAM ROZVOJE OBCE
KRHOVÁ“
Předkladatel: Halaštová
„Program rozvoje obce Krhová“ určí priority a směr dalšího rozvoje obce v následujících
letech a bude hrát významnou roli při získávání prostředků z různých dotačních fondů.
Program rozvoje obce byl projednán dne 25. 10. 2017 na veřejném projednání ve školní
jídelně, kde zpracovatelé (Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko) vysvětlili základní
principy a obsah tohoto dokumentu. Snahou vedení obce bylo zajistit v rámci přípravy
programu zapojení veřejnosti. Toho se podařilo dosáhnout prostřednictvím dotazníkového

šetření, které probíhalo v květnu. Na veřejném projednání se následně zapojilo několik
desítek občanů, jejichž názory, náměty a nápady jsme doplnili do návrhu programu.
Rozprava: Pavlica, Marek, Valach, Čačková
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-331

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje PROGRAM ROZVOJE OBCE KRHOVÁ na období
2018-2023, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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18. PROJEDNÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2016/2017
Předkladatel: Mgr. Pavlicová
Ředitelka Základní škola Krhová, přednesla výroční zprávu o činnosti školy.
Rozprava: Marek, Čačková, Gefingová, Korabečný, Macíček, Pavlica, Král, Halaštová, Vrečka
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-332

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Výroční zprávu činnosti školy za školní rok
2016/2017, Základní škola Krhová, příspěvková organizace předloženou prostřednictvím
podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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19. PROJEDNÁNÍ VSTUPU OBCE DO SVAZU MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR
Předkladatel: Halaštová
Sdružení místních samospráv ČR je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností,
která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch
samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi
obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování
nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst,
hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě.
SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.
Služby členům SMS ČR
- právní poradna
- pořádání seminářů a dalších vzdělávacích akcí
- telefonické poradenství ve specifických otázkách
- pravidelné zasílání aktualit
- zasílání Informačního zpravodaje SMS ČR
Členský příspěvek SMS ČR se skládá z částky 2000 Kč na každou obec (zásada rovnosti) a dále
z příspěvku 1 Kč na každého občana obce. Součet obou částek dává výši příspěvku obce. Pro
obec Krhovou tzn. výši příspěvku 3978 Kč.

Rozprava: Malík

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-333

a) Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje přistoupení obce Krhová do Sdružení místních
samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky
b) Zastupitelstvo obce Krhová ukládá starostce obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání
spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě
jednoho týdne od jednání zastupitelstva obce.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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20. PROJEDNÁNÍ TROJDOHODY O ÚHRADĚ PROKAZATELNÉ ZTRÁTY NA PROVOZ
LINKY MHD 946001
Předkladatel: Halaštová
Rada obce Krhová dává na vědomí Zastupitelstvu obce Krhová schválenou Trojdohodu o
úhradě prokazatelných ztrát pod usnesením č. 55/2017/R-460.
Trojdohoda o úhradě prokazatelné ztráty na provoz linky MHD 946001 trasa: Krhová - stan.
MHD u nám. – Poličná zachovává stávající služby v oblasti městské hromadné dopravy.
Celkové náklady jsou rovnoměrně rozděleny mezi všechny členy trojdohody. Pro obec Krhová
je prokazatelná ztráta vyčíslena ve výši 2 767 000,- Kč. Dohoda se uzavírá na dobu určitou od
10.12.2017 do 8.12.2018.

Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-334

Zastupitelstvo obce Krhová bere na vědomí Trojdohodu o úhradě prokazatelných ztrát ve výši
2.767.000,- Kč 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: CZ001265750,
zastoupená starostkou Ing. Kateřinou Halaštovou, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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21. PROJEDNÁNÍ PLÁNU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ V ROCE
2018
Předkladatel: Halaštová
Návrh plánu zasedání byl předložen v podkladovém materiálu. Zastupitelstva v roce 2018
zasedne dle plánu min. 5x (splněna podmínka vyplývající ze zákona o obcích: Zastupitelstvo
obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce). Zastupitelstvo obce

Krhová může být svoláno mimořádně mimo plán. O mimořádném zasedání budou občané
obce Krhová informováni obvyklým způsobem.
✓
✓
✓
✓
✓

8.2.2018 od 17 hod
26.4.2018 od 17 hod
14.6.2018 od 17 hod
13.9.2018 od 17 hod
6.12.2018 od 17 hod

V plánu pro rok 2018 je informativně uveden plán schůzí Rady obce Krhová.
Do rozpravy se nikdo z přítomných nepřihlásil.

Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-335

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje plán konání zasedání Zastupitelstev obce Krhová pro rok
2018, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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22. PROJEDNÁNÍ DODATKU Č.1 K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ – DIAKONIE ČCE
Předkladatel: Halaštová
Obec Krhová uzavřela dne 13.2.2017 veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
z rozpočtu obce Krhová na zajištění pečovatelské služby a osobní asistenci pro rok 2017. Dne
6.12.2017 Diakonie ČCE poslala žádost o změnu použití dotace. Po své analýze nákladů
navrhují přesunout finanční prostředky tak, aby došlo k efektivnějšímu využití dotace.
Původní znění smlouvy:
1.2. Celá dotace ve výši 71 000,- Kč je krytá z rozpočtu obce Krhová na rok 2017.
Dotace je poskytována na pečovatelské služby pro rok 2017 v celkové výši 16 000,- Kč
a na osobní asistenci pro rok 2017 v celkové výši 55 000,- Kč.
Nové znění dodatku:
1.3. Celá dotace ve výši 71 000,- Kč je krytá z rozpočtu obce Krhová na rok 2017.
Dotace je poskytována na pečovatelské služby pro rok 2017 v celkové výši 71 000,- Kč.

Rozprava: Valach, Král
Hlasovalo se o tomto návrhu usnesení:
USNESENÍ číslo:

25/2017/Z-336

Zastupitelstvo obce Krhová schvaluje „Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce Krhová číslo: 4/2017“ 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 sídlem
Žerotínova 319, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 47863561 zastoupená: Mgr. Zdislava Odstrčilová,
jako příjemcem dotace, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím podkladového
materiálu.

PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
NEHLASOVAL:
Usnesení bylo přijato.
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23. RŮZNÉ
- informace o prodeji stromků v areálu nového OÚ Krhová dne 12.12. od 12-16hod.
- pozvánka na Živý Betlém dne 15.12. - odchod od MŠ Krhová v 16hod¨
- pozvánka na přivítání s Novým rokem dne 1.1. 2018
- informace vedení obce o lokalitě Pod Kameněm (výstavba RD, zkolaudovaná retencní nádrž,
infrastruktura, očekává se zkolaudování komunikace), probíhá jednání o převzetí komunikace
a inženýrských sítí od vlastníka do majetku obce Krhová
- informace o zájezdu mládeže TJ Jiskry Krhová na zápas do Ostravy na Baník
- informace o přípravě zpravodaje rok 2018
V Krhové, dne 7. 12. 2017
„otisk razítka“
v.r.
…………………………………….………

v.r.
…………………………………….………

Ing. Kateřina Halaštová

Lukáš Macíček

starostka
Zápis ověřil

místostarosta
v.r.
……………………………………..
Ing. Vítězslav Kotas
v.r.

Zápis ověřil

……………………………………..
Ladislav Havel

