Usnesení
z 6. zasedání zastupitelstva obce Krychnov
konaného dne 13.12.2011.
6. zasedání zastupitelstva obce zahájil pan starosta a přivítal všechny
přítomné.
č.1

Starosta obce určil zapisovatele a zpracovatele zápisu a usnesení z 6.
zasedání zastupitelstva obce paní Martinu Dugovou, ověřovatele paní
Marcelu Korábkovou a pana Václava Duška.

č.2

Zastupitelstvo obce schvaluje program 6. zasedání zastupitelstva obce
včetně doplňujícího bodu – projednání a schválení dodatku firmy Nykos.

č.3

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby diskuse probíhala na závěr a aby
hlasování ZO bylo veřejné – zvednutím ruky.

č.4

Zastupitelstvo schvaluje zápis a usnesení z 5. zasedání ZO ze dne
27.9.2011.

č.5

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2011, které se
týkalo vyrovnání příjmů a výdajů roku 2011.

č.6

Starosta informoval občany o vypracování rozpočtu obce pro rok 2012
účetní Ing. Lenkou Bohutínskou, Janou Ležalovou a Petrem Heverlem.
V průběhu diskuse bylo zastupitelstvo obce upozorněno panem Sixtou na
nedostatek – Rozpočet obce na rok 2012 nebyl vyvěšen 15 dní před
jeho schválením. Tuto chybu zastupitelstvu obce potvrdila i paní
Forštová.
Z tohoto důvodu se všem občanům ZO omlouvá za uvedené
nedopatření, rozpočet obce na rok 2012 bude schválen na dalším
veřejném zasedání.
Rozpočet obce byl vyvěšen dne 14.12.2011 jak na Úřední desce tak na
Elektronické úřední desce.

č.7

Starostou obce byl dán příkaz k provedení inventarizace majetku obce
k 31.12.2011.
Zastupitelstvo obce schvaluje členy inventarizační komise pro
inventarizaci majetku obce k 31.12.2011 ve složení: předseda Ing. Václav
Dušek, členové - Mudr. Marcela Korábková, Martina Dugová, DiS. a
Ing.Lenka Bohutínská, která zastřešuje účetní stránku.

Doplňující bod – Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek ke smlouvě o odpadech
firmy Nykos. Tato smlouva formálně objasňuje druhy odpadů a zatím i
přes nově zavedenou 20% daň nepřináší obci zvýšené náklady na vývoz
odpadů. Poplatek tedy zůstane ve stejné výši.
č.8 Různé.
Informace o dění v naší obci:
• schválení změny PRVAK Středočeského kraje – požadavek obce na
zahrnutí do v budoucnu plánované čističky v obci Svojšice byl přijat,
případný projekt výstavby čističky v této obci bude počítat s možností
připojení se obce Krychnov,
• pozvánka k slavnostnímu aktu Předání Betlémského světla v Krychnově
za účasti krátkého vystoupení našich nejmenším – pozvánky budou
doručeny do schránek.
č.9 Diskuse.
Paní Forštová se ptala, zda byly navýšeny příjmy obce. Paní účetní
odpověděla, že příjmy byly navýšeny v měsíci 12/2011, ale navýšení
nebylo nijak výrazné v porovnání s loňským rokem.
Pan Sixta se ptal na zůstatek finančních prostředků obce. Paní účetní
odpověděla, že zůstatek k 30.11.2011 se pohybuje kolem 1.000.000,- Kč i
přes investici do kanalizace.
Pan Sixta se ptal, zda je možné objednat celoročně druhý kontejner na
plasty. Pan starosta odpověděl, že obec o této možnosti již uvažovala a
také druhý kontejner objedná.
Paní Forštová upozornila ZO na možnou kontrolu z firmy EKO–KOM,
a.s.. Předmětem této kontroly je především třídění odpadů a kontrola
vykazování množství odpadů. Tato kontrola proběhla již v obci Svojšice.

č.10 Závěr.
Na závěr pan starosta zhodnotil rok 2011, připomněl různé akce a aktivity
včetně brigád, které v průběhu roku proběhly.
Dále zmínil akce, které nás ještě čekají:
•
předání Betlémského světla 17.12.2011
•
Zpívání u kapličky 24.12.2011.
Dále poděkoval Haně Ležalové za roznášku všech důležitých informací
do schránek.
Pan Starosta popřál všem občanům krásné prožití Vánočních svátků.

……………………….
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).

