Usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 4.2.2011.
1. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
č.1
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•
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č.8

č. 9
•
•
•

Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 1.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a paní Janu Ležalovou.
Zastupitelstvo obce schvaluje program 1. zasedání zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby diskuse probíhala k jednotlivým
bodům a aby hlasování ZO bylo veřejné – zvednutím ruky.
Zastupitelstvo schvaluje zápis a usnesení z 2. zasedání ZO ze dne
15.12.2010.
Zastupitelstvo schvaluje změnu v měsíčních odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva dle § 72 Zákona o obcích vzhledem ke
změně platového výměru od 1.1.2011 – snížení o 5%.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled obce na rok 2011 -2015.
Zastupitelstvo bere na vědomí informace a připomínky občanů
k projednání Územního plánu obce.
Pan ing. Zeman a paní ing. arch. Mejsnarová vysvětlili průběh, náležitosti
a další postup včetně dotazů občanů k ÚP.
Některé z dotazů:
pan Tvrdík a pan Chaloupka – dotaz k tlakové kanalizaci zakreslené v ÚP,
pan Tvrdík – dotaz na ochranné pásmo FVE,
pan starosta – dotaz na vysvětlení pojmu „kořenová čistička“,
pan Bouma – dotaz na dodatečné zakreslení pozemku jako zastavitelné
plochy……..
Dále zmíněno odčernění stavby na stavebním úřadě v Kouřimi, kterého se
obec Krychnov účastnila a zmíněny přijaté námitky a připomínky k ÚP.
Místostarostka upozornila na možnost placení poplatků za odpady a ze
psů, a to v úředních hodinách obce – každé úterý od 18:00 do 19:00 hod.
Dále uvedla, že dojde k obnovení vývěsky u poštovní schránky, stará
vývěska u obchodu bude zrušena.
Diskuse
pan Bouma se dotázal na výši poplatků za odpady a psy
pan Tvrdík se dotázal, zda bude probíhat stavební řízení FVE po schválení
ÚP
pan Chaloupka se dotázal na zavezení otevřené kanalizace u zastávky

• dále proběhla plamená debata k činnosti původního zastupitelstva mezi
paní Sixtovou, panem Sixtou a přítomnými členy zastupitelstva obce
• starosta informoval o výsledku inventarizace a o očekávaném auditu obce
• starosta se vrátil zpět k otázce FVE a zmínil, že byla možnost získat určitý
finanční dar od majitele FVE v případě schválení 3. etapy FVE, ale OZ
vzalo na vědomí názor občanů a odsouhlasilo pouze 2.etapu FVE
• paní Forštová se dotázala na opravu kanalizace u paní Skalové, která se po
zimě propadla.

……………………….
Zapisovatel: Martina Dugová
………………………..
Ověřovatel: Jana Ležalová

…………………..
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).

