Usnesení
z 2. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 1.3.2011.
2.zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
č.1

č.2
č.3
č.4

č.5
č.6
č.7

Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 2.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.
Zastupitelstvo obce schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby diskuse probíhala na závěr a aby
hlasování ZO bylo veřejné – zvednutím ruky.
Zastupitelstvo schvaluje zápis a usnesení z 1. zasedání ZO ze dne
4.2.2011.
Vznesen dotaz paní Sixtovou k uvedenému usnesení – nejsou
konkretizovány její 2 dotazy (navýšení mezd ZO a finanční hospodaření
obce v souvislosti s činností předchozího ZO) – starosta – dotaz bude
zodpovězen v bodě 8. diskuse.
Zastupitelstvo schvaluje vyhodnocení námitek ze strany občanů – viz
příloha č. 1.
Zastupitelstvo schvaluje Územní plán obce Krychnov.
Starosta znovu zmínil novou vývěsku u poštovní schránky – levá část –
inzeráty, plakáty apod. a pravá část – informace OÚ.
Informace o vyvážení popelnic se starou známkou (na rok 2010) –
vyvážení odpadu do 14.3.2011.
Starosta informoval o kontejneru na listí, který bude přistaven zdarma od
pana Šafránka – termín upřesní ZO, také zmínil připravovanou jarní
brigádu.

č.8

Diskuse
• Znovu otevřen dotaz paní Sixtové – konkretizace dotazů v usnesení
(navýšení mezd ZO a finanční hospodaření obce v souvislosti s činností
předchozího ZO) - paní Dugová informovala o rozdílech mezi zápisem a
usnesením – usnesení je pouze stručný výtah ze zápisu.
Starosta upozornil na strohé zápisy předchozího ZO. Dále zmínil možnost
zakoupení diktafonu a psaní doslovných zápisů.

V souladu s Jednacím řádem obce Krychnov mohou změny
v usnesení a zápisu ze zasedáni ZO činit pouze členové ZO, z tohoto
důvodu byl dodatečně vyvěšen celý zápis ze zasedání ZO ze dne
4.2.2011.
• Pan Chaloupka se dotázal na možnost vyplácení určité dávky občanům
nad 80 let Obecním úřadem – starosta přislíbil získání podrobnějších
informací.
• Paní Forštová se dotázala na možnost uložení stavební sutě – starosta
s paní Korábkovou zodpověděli.
• Na závěr starosta přivítal pana Sedláčka, který se vrátil z nemocnice a
vyjádřil mu pochvalu za uzdravení.

……………………….
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).

