Usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 23.11.2010.
1. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
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Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 1.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby diskuse probíhala na závěr programu a
aby hlasování ZO bylo veřejné – zvednutím ruky.
Zastupitelstvo schvaluje zápis a usnesení z ustavujícího zasedání ZO ze
dne 8.11.2010.
Zastupitelstvo schvaluje jednací řád obce.
Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) od 23.11.2010:
za výkon funkce starosty ve výši 9000,- Kč (hrubá mzda),
za výkon funkce místostarosty ve výši 8000,- Kč (hrubá mzda),
za výkon funkce předsedy výboru a člena zastupitelstva ve výši 1520,- Kč
(hrubá mzda),
za výkon funkce člena výboru a člena zastupitelstva ve výši 1520,- Kč
(hrubá mzda).
Zastupitelstvo bere na vědomí vyplacení odměny odstupujícímu
starostovi dle § 75 zákona o obcích.
Zastupitelstvo schvaluje na funkci člena finančního výboru pana
Jaroslava Krupku.
Zastupitelstvo schvaluje na funkci člena kontrolního výboru paní Alenu
Heverlovou.
Starosta informoval občany:
o organizačních změnách obce Krychnov – výpověď od paní Ivety
Forštové - nová účetní obce paní Ing. Lenka Bohutínská
o změně úředních hodin – každé úterý 18:00 – 19:00 hod.
o možnosti komunikace občanů s úřady a institucemi v rámci Czech
Pointu (výpis z veřejných i neveřejných rejstříků – Katastrální úřad,
Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, Rejstřík trestů, možnost podat
podání, žádost o datovou schránku, žádost o autorizovanou konverzi)
o možnosti tisku, skenování a kopírování na OÚ v úředních hodinách
možnost nahlédnout do návrhu územního plánu a podání námitky či
připomínky – každé pondělí a pátek 18:00 – 19:00 hod., a to do
17.12.2010

• o pověřené osobě – paní Marcela Korábková, která komunikuje se
zadavateli i ostatními složkami ve věci územního plánu i FVE
• o psaní kroniky a vedení internetových stránek obce, které zajišťují slečna
Iveta Forštová a Jan Korábek (poděkování mladým nadšencům a požádání
o další spolupráci).
č.11 Zastupitelstvo bere na vědomí nápady pana Duška na zvelebení obce
(oprava OÚ, nové hřiště, klubovna…).
Zastupitelstvo bere na vědomí špatný stav úřední desky a nutnost
zakoupení nové.
……………………….
Zapisovatel: Martina Dugová
………………………..
Ověřovatel: Václav Dušek

…………………..
Starosta: Petr Heverle
……………………..
Ověřovatel: Marcela Korábková

(Toto usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v platném znění).

